
1 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Tanah  merupakan  unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Setiap 

aspek kehidupan manusia selalu mempunyai hubungan dengan tanah termasuk 

sumberdaya alam yang memiliki karakteristik khas karena ketersediaannya terbatas, 

sementara kebutuhannya terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya 

jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, sedangkan luas tanah terbatas atau 

tetap. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang di 

dalamnya negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan 

pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan 

dan pengaturan terhadap tanah yang ada. 

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan tanah khususnya yang berkaitan 

dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah dan pengaturan dalam rangka 

membangun kehidupan masyarakat yang aman dan adil, diperlukan lembaga yang 

berhak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah dan pelayanan 

untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan tanah.  Lembaga yang dimaksud adalah 

Badan Pertanahan Nasional (BPN).  Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk 
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dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, melalui 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 Tanggal 11 April 2006 tentang 

Badan Pertanahan Nasional, di mana dalam Perpres tersebut BPN merupakan 

Lembaga  Pemerintah Non Departemen (LPND) yang merupakan instansi vertikal.  

Berdasarkan Perpres tersebut BPN diberikan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. 

Salah satu tugas pemerintahan yang diemban oleh BPN adalah melaksanakan 

pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam  UUPA  Nomor 5 Tahun 1960 Pasal  19 

ayat 1, yaitu melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam 

rangka menjamin kepastian  hukum  mengenai letak, batas dan luas tanah, status 

tanah dan orang  yang  berhak atas tanah dan pemberian surat berupa sertifikat yang 

dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar.  Selain  UUPA  

juga diatur  lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah  Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No.3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanan PP No.24 Tahun 1997. Dimana PP No. 24 

Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari PP No.10 Tahun 1961. 

 Pendaftaran tanah yang dimaksud pada PP Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 

adalah: 

“Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur yang meliputi pengumpulan, pengolahan, 
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 
bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, 
termasuk pemberian sertipikat sebagai tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 
tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta 
hak-hak tertentu yang membebaninya.” 
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Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), 

Bappenas  tahun 2010-2014, sampai dengan tahun 2009, telah disertifikasi 

39.681.839  bidang atau sekitar  45,69 persen dari total 86.845.839 bidang tanah di 

Indonesia. Dari jumlah bidang tanah yang sudah disertifikasi tersebut, 3.846.814 

bidang di antaranya disubsidi oleh pemerintah  melalui Prona dan sertifikasi untuk 

kalangan petani, nelayan, usaha kecil dan mikro (UKM), serta peserta transmigrasi 

serta adanya pencapaian beberapa kegiatan pertanahan yang dilakukan  pada kurun  

waktu 2004-2009 di 298 Kabupaten/Kota (Tabel 1).  

Tabel 1.  Pencapaian Beberapa Kegiatan Pertanahan Tahun 2004 – 2009 
No. Kegiatan Jumlah (Bidang Tanah) 
1. Sertifikasi tanah disubsidi Pemerintah 3.846.814 
2. Inventarisasi penguasaan, pemilikan,penggunaan dan 

pemanfaatan tanah 
1.165.451 

3. Redistribusi tanah    422.535 
4. Konsolidasi tanah secara swadaya      84.786 
5. Konsolidasi tanah disubsidi pemerintah      22.335 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Sejak lahirnya UUPA  tahun 1960 sampai tahun 2008  dari  85 juta bidang 

tanah di Indonesia, baru  ± 38,5   juta bidang (± 44,7%) yang sudah didaftar dengan 

program pendaftaran tanah sejumlah 3,5 juta bidang/tahun dengan jangka waktu 15 

tahun  kedepan.  Hasil  penelitian  Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI tahun 

2004, untuk pelayanan pendaftaran tanah pertama kali terindikasi adanya jumlah sisa 

volume permohonan yang tidak mampu diselesaikan sesuai waktunya rata-rata 

sebesar 15,77 %/tahun.  Dalam upaya mencapai kegiatan pertanahan tersebut, 

memerlukan dukungan penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, 

efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-

prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Salah satu kondisi yang membutuhkan 
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perhatian dari masyarakat adalah adanya kinerja pelayanan pertanahan yang belum 

optimal.  

Salah satu tuntutan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pertanahan adalah 

peningkatan kualitas pelayanan. Tuntutan  masyarakat tersebut direspon oleh Kepala 

BPN dengan terlebih dahulu mengeluarkan Instruksi Menteri Negara Agraria Nomor 

3 Tahun 1998 tentang peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan masyarakat di 

bidang pertanahan dan Keputusan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar 

Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP).  Dengan adanya kebijakan 

ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan di bidang 

pertanahan sejalan dengan prinsip-prinsip pelayanan prima, baik menyangkut 

transparansi, prosedur, persyaratan, jangka waktu, maupun biaya pelayanannya. Hal 

ini sesuai dengan Keputusan MenPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  

Badan Pertanahan Nasional selaku lembaga publik akan terus mendapatkan 

tantangan sebagai akibat dari permintaan jasa publik yang meningkat baik kualitas 

maupun kuantitasnya. Hal ini seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan perubahan lingkungan yang terus 

bertambah. Untuk menghadapi tantangan ini, kesiapan dan kemampuan aparat 

pertanahan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesenjangan antara tuntutan dan 

harapan masyarakat di satu sisi dengan kemampuan aparat pertanahan dalam 

melaksanakan fungsi pelayanan di sisi lain.  
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Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, BPN setiap tahunnya 

memberikan piagam penghargaan dengan kategori Kantor Pelayanan Terbaik yang 

diberikan kepada beberapa Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota terpilih. Tujuan dari pemberian penghargaan ini dalam rangka 

meningkatkan citra BPN di mata masyarakat dan memberikan motivasi kepada kantor 

pertanahan dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan di masing-masing 

wilayahnya dengan penilaian kinerja berdasarkan pada visi dan misi serta motto 

pelayanan, sistem dan prosedur pelayanan, smberdaya manusia pelayanan, dan sarana 

prasarana. Penghargaan ini diberikan dalam  hal  (a) Jumlah permohonan pelayanan 

kurang lebih 100 s/d 1.000 permohonan, serta (b) Layanan Sertifikat Tanah untuk 

Rakyat (Larasita) terbaik yang menggunakan fasilitas Komputerisasi Kantor 

Pertanahan (KKP). Dalam hal ini kategori untuk kedua Kantor Pelayanan Terbaik 

diraih oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan Kotamadya Jakarta Selatan1.  

Sebagai kantor pertanahan terbaik, maka dapat dijadikan perbandingan (benchmark) 

bagi kantor pertanahan lainnya dalam memberikan pelayanan pertanahan, salah 

satunya Kantor Pertanahan Kota Depok. 

Kantor Pertanahan Kota Depok merupakan salah satu instansi vertikal yang 

berada di bawah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat  bertugas memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.  Berdasarkan Laporan Tahunan Kantor Pertanahan 

Kota Depok 2009, jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 329.253 

bidang dan perkiraan jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat sebanyak 111.307 

                                                           
1
 Data diambil dari salah satu artikel berita Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanggal 22 Desember 2010 

berjudul Kepala BPN RI berikan Piagam Penghargaan kepada Kantor Pelayanan Pertanahan Terbaik Tahun 2010. 
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bidang. Untuk target pelaksanaan pelayanan yang ingin dicapai sebanyak 109.337 

bidang, dengan jumlah realisasi pelaksanaan pelayanan hanya 104.337 bidang.  

Jumlah permohonan hak sampai dengan tahun 2009 terdapat 139.078 berkas 

permohonan.  Adapun jenis pelayanan pertanahan yang sering digunakan oleh 

masyarakat antara lain pelayanan pendaftaran hak pertama kali, 

pemisahan/pemecahan/penggabungan sertifikat, pengecekan sertifikat dan sertifikat 

pengganti (Tabel 2). 

Tabel 2. Jenis Pelayanan Kantor Pertanahan Periode 2008-2010 

 Sumber : Kantor Pertanahan Kota Depok Tahun 2008 (Diolah) 

Tabel 2 menunjukkan jenis pelayanan yang paling banyak digunakan adalah 

jenis pelayanan pendaftaran hak pertama kali/permohonan hak. Apabila dilihat dari 

jangka waktu penyelesaian permohonan pelayanan berdasarkan pada SPOPP dan 

pelaksanaan yang sebenarnya (Tabel 3). 

No. 
 

Jenis pelayanan Tahun Permohonan 
  Masuk Selesai Sisa 

1 
  

Pendaftaran tanah untuk pertama 
kali/Pengakuan hak 

2008 1.814 965     849 

2009 1.398 2.876  1.478 

2010 1.206 1.625     419 

2 Pemisahan/Pemecahan sertifikat 
2008 8.374 7.528     846 

2009 6.615 5.846     769 

2010 12.254 12.476     222 

3 Penggabungan sertifikat 
2008 224 200       24 

2009 141 132         9 

2010 222 225         3 

4 Pengecekan sertifikat 
2008 33.162 33.162         0 

2009 32.660 32.660         0 

2010 40.451 40.451         0 

5 Sertifikat Pengganti 
2008 244 220       24 

2009 144 237       93 

2010 169 169         0 

  Total       139.078    138.772     306 
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Tabel 3. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Pelayanan 

Sumber : BPN Kantor Pertanahan 
 

Berdasarkan Tabel  3 diketahui pelayanan yang penyelesaiannya lebih lama 

daripada SPOPP adalah permohonan pendaftaran tanah pertama kali. Dilihat dari 

jumlah kasus pertanahan yang ditangani  sejak tahun 2005-2010 dilakukan melalui 

peradilan umum dan peradilan tata usaha negara (Tabel 4). 

Tabel  4.   Jumlah kasus yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kota  Depok 2005-
2010 

Nomor Tahun 
Jumlah kasus 

Total 
Peradilan Umum 

Peradilan Tata 
Usaha Negara 

1 2005 10 3 13 

2 2006 1   1 

3 2007 9 1 10 

4 2008 8    8 

5 2009 18 1 19 

6 2010 36 7 43 
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Depok Tahun 2008 (Diolah) 
 
 Jumlah kasus yang ditangani oleh Peradilan Tata Usaha Negara lebih kecil 

dibandingkan dengan Peradilan Umum (PU). Hal ini mengindikasikan bahwa 

 No. Jenis Permohonan 
Jangka Waktu (hari kerja) 

SPOPP Pelaksanaan 

1 
Pendaftaran tanah untuk pertama 
kali/Pengakuan Hak 

100  120  

2 Peralihan hak (jual beli, waris, hibah) 5  5  

3 
Pemecahan/pemisahan/penggabungan 
sertifikat 

15  14  

4 Pengecekan sertifikat 8 jam 8 jam 

5 Pendaftaran hak tanggunan dan Roya 7  7  
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sebagian besar kasus tersebut sudah diselesaikan dengan baik oleh Kantor Pertanahan 

Kota Depok. 

Sebagai penyelenggara pelayanan publik BPN harus dapat memperhatikan 

kualitas pelayanan yang berdasarkan dimensi kualitas layanan Zeithmal, et al (1990) 

dan Brady & Cronin (2001) yaitu Dimensi Tangible (Keberwujudan), Dimensi 

Reliability (Keandalan), Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap), Dimensi 

Assurance (Kepedulian), Dimensi Empathy (Perhatian), Dimensi Interaksi Sosial, 

Dimensi Lingkungan Fisik dan Dimensi Kualitas Hasil. Untuk mendapatkan 

gambaran lebih lengkap tentang kualitas pelayanan, khususnya Kantor Pertanahan 

harus mengetahui lebih jauh keinginan  masyarakat terhadap produk atau jasa yang 

diberikan. Salah satu alat yang dapat memecahkan masalah tersebut, antara lain 

Quality Function Deployment atau QFD (Gasperz dalam Marimin, 2004). QFD 

dipakai untuk melihat atribut pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, proses 

pelayanan, dan membandingkan pelayanan Kantor Pertanahan Kota Depok dengan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta 

Selatan sebagai benchmark dalam penelitian ini. 

1.2  Rumusan Masalah 

Menurut Adnan (2007), gambaran pelayanan pertanahan secara umum sampai 

saat ini masih banyak pihak yang menilai bahwa kinerja pelayanan pertanahan belum 

dapat terselenggara secara optimal dan dipercaya sesuai harapan masyarakat.  Hal ini 

ditandai dengan berbagai masalah pertanahan seperti banyaknya keluhan masyarakat 

dalam menerima pelayanan untuk mengurus berbagai jenis urusan masalah tanah, 
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khususnya yang berkaitan dengan pengurusan dokumen-dokumen pertanahan dalam 

bentuk sertfikasi hak kepemilikan tanah, mulai dari mahalnya biaya pengurusan 

sertifikat tanah termasuk dalam pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea 

Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), lamanya proses pengurusan, sampai 

dengan berbelitnya pengurusan-pengurusan sertifikat tanah di BPN.   

Berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan kepada Komisi 

Ombudsman Nasional tahun 2007, terjadi peningkatan keluhan masyarakat 

berdasarkan pelapor dan instansi yang dilaporkan terhadap pelayanan pertanahan  

dari tahun sebelumnya sebanyak 186 laporan menjadi 200  laporan masyarakat atau 

sekitar 6,64% (Tabel 5). 

Tabel 5.  Data Penanganan Keluhan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor 
Tahun 2008 

Klasifikasi Pelapor Jumlah Pelapor Persen (%) 
Perorangan/Korban Langsung 127 63,50 
Kuasa Hukum 13 6,50 
Badan Hukum 2 1,00 
Lembaga Bantuan Hukum 3 1,50 
Lembaga Swadaya Masyarakat 14 7,00 
Kelompok Masyarakat 19 9,50 
Organisasi Profesi 0 0,00 
Instansi Pemerintah 0 0,00 
Keluarga Korban 16 8,00 
Lain-lain 6 3,00 
TOTAL 200 100 

Sumber: Suara Ombusdman, 2008 
 
Laporan yang disampaikan pada umumnya mengeluhkan berbagai 

permasalahan dari mulai proses pengurusan sertifikasi tanah yang berbelit-belit, 

munculnya sertifikat ganda, adanya penetapan luas dan batas tanah yang tidak akurat, 

sampai dengan masalah yang terkait dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan 
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pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menjadikan BPN 

menduduki ranking keempat dari penanganan keluhan masyarakat  tersebut (Tabel 6). 

Tabel 6. Data Penanganan Keluhan Masyarakat  Berdasarkan Klasifikasi Instansi 
yang Dilaporkan Tahun 2008 

Sumber: Suara Ombudsman, 2008 
 

Tak terkecuali dengan Kantor Pertanahan Kota Depok yang sering mendapatk 

keluhan dari masyarakat. Keluhan yang sering dilontarkan oleh masyarakat pengguna 

jasa layanan adalah selain berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, seringkali 

pelayanan juga terasa lambat, sebagaimana kekecewaan yang dialami oleh seorang 

warga Depok sebagai berikut: 

“Saya mengajukan permohonan pencatatan balik nama atas Sertifikat Hak 
Milik No. 01936/Harjamukti Cimanggis Kota Depok dan sudah berlangsung dalam 
jangka waktu selama 6 bulan, tepatnya sejak Januari 2009 sampai saat ini Juni 2009. 
Namun, belum ada tanda-tanda akan diselesaikan meskipun secara normatif telah 
ditempuh prosedur pengaturan dan pelayanannya. Terus terang saya kecewa 
terhadap pelayanan Kantor Pertanahan Kota Depok. Sudah berjalan tujuh bulan, 
masa balik nama sertifikat saja belum juga selesai sampai sekarang,”(Korantras, 5 
Juli 2009).   Demikian juga kasus lainnya di Kota Depok.   

 

Instansi Pemerintah Jumlah 
Instansi 

Persen (%) 

Pemerintah Daerah 61 30,50 
Kepolisian 53 26,50 
Lembaga Peradilan 21 10,50 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) 12 6,00 
Kejaksaan 12 6,00 
Instansi Pemerintah (Kementerian & Departemen 11 5,50 
Lain-lain 9 4,50 
TNI 7 3,50 
BUMN/BUMD 6 3,00 
Lembaga Pemerntah Non Departemen 3 1,50 
Perguruan Tinggi Negeri 2 1,00 
DPR 2 1,00 
Perbankan 1 0,50 
TOTAL 200 100 
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“Jalan berliku menuju selembar Akta, Mengurus sertifikat tanah tidak 
semudah membalik telapak tangan, Muhammad merasakan sulitnya mengurus 
sendiri sertifikat tanah. Ia mengaku diberikan dua pilihan harga- untuk melakukan 
proses ukur tanah, harga resminya sebesar 278 ribu rupiah dan harga paket 500 ribu 
rupiah. Ia menduga dengan mengambil harga paket, proses pengukuran tanah untuk 
dibuat sertifikat akan lebih mudah dan lebih cepat, yakni 25 hari. Tapi sudah sebulan 
lebih saya bolak-balik mengecek, ternyata belum selesai juga. Belum ditambah 
dengan bolak-balik untuk mengecek perkembangan pembuatan sertifikatnya.” 
(Batavia.co.id, 2010). 

Atas hal-hal tersebut diatas, terlihat bahwa pelayanan di BPN (Kantor 

Pertanahan)  diindikasikan  bahwa pelayanan yang diberikan kurang baik dan tidak 

berkualitas sehingga  memberikan ketidakpuasan kepada masyarakat.   

Pada dasarnya tujuan pelayanan pertanahan adalah memberikan kepuasan 

kepada masyarakat melalui kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat agar pihak 

pemberi layanan mengerti dan  memahami apa yang menjadi keinginan dan harapan 

masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada 

kepuasan masyarakat, serta fokus dalam memberikan kepuasan yang berorientasi 

pada masyarakat dengan memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini belum sesuai dengan 

yang diharapkan oleh masyarakat. Bila merujuk pada Tabel 6 BPN berada di urutan 

keempat, artinya masyarakat masih merasa belum puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh instansi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, BPN menyadari bahwa 

organisasi secara keseluruhan harus memperhatikan kualitas; setiap pekerjaan atau 

tugas karyawan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kualitas layanan 

pertanahan yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat.  

Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang kualitas pelayanan, 

khususnya Kantor Pertanahan harus mengetahui lebih jauh keinginan  masyarakat 
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terhadap produk atau jasa yang diberikan. Mempelajari dan memahami apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan masyarakat merupakan hal yang tidak mudah. Untuk 

mengetahui harapan masyarakat  diperlukan suatu alat yang dapat menangkap dengan 

jeli dan cermat keinginan masyarakat terhadap  jenis pelayanan yang diberikan dan 

menentukan aspek-aspek yang harus menjadi prioritas perhatian perusahaan dalam 

upaya meningkatkan mutu kualitas pelayanan. Untuk itu, perlu dilakukan suatu 

analisis terkait dengan berbagai permasalahan pelayanan BPN guna memperoleh 

suatu alternatif kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan oleh BPN di masa 

mendatang. 

Salah satu alat yang dapat memecahkan masalah tersebut, antara lain Quality 

Function Deployment atau QFD (Gasperz dalam Marimin, 2005). QFD dipakai untuk 

melihat atribut pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  Oleh karena itu, 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah: 

1. Atribut-atribut apa saja yang diinginkan oleh pemohon terhadap kualitas 

pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Depok? 

2. Seberapa besar harapan pemohon terhadap masing-masing atribut tersebut? 

3. Bagaimana tingkat pencapaian kualitas pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan 

Kota Depok? 

4. Bagaimana  implikasi manajerial yang dapat  direkomendasikan untuk perbaikan 

kualitas layanan di Kantor Pertanahan Kota Depok? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui atribut-atribut yang diinginkan pemohon terhadap kualitas 

pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Depok. 

2. Menganalisis harapan pemohon terhadap masing-masing atribut tersebut. 

3. Menganalisis tingkat pencapaian  kualitas pelayanan pertanahan Kantor 

Pertanahan Kota Depok. 

4. Merumuskan implikasi manajerial untuk perbaikan kualitas pelayanan di Kantor 

Pertanahan Kota Depok. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan dan kemampuan 

analitis bagi Penulis. 

2. Penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran alternatif yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kualitas pelayanan bidang studi 

Manajemen Riset Bisnis Sekolah Pascasarjana Manajemen Bisnis Institut 

Pertanian Bogor. 

3. Merupakan sumbangan pemikiran bagi peningkatkan pelaksanaan kegiatan 

pelayanan pendaftaran tanah pertama kali yang berkualitas secara berkelanjutan 

di Kantor Pertanahan Kota Depok. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian   

Penelitian ini akan dibatasi  pada jenis pelayanan pendaftaran tanah pertama 

kali di Kantor Pertanahan Kota Depok.  Obyek penelitian  adalah masyarakat yang  

datang  ke Kantor Pertanahan Kota Depok  untuk mendapatkan pengakuan hak. 

Sebagai pembanding adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dan Kantor 

Pertanahan Kota Jakarta Selatan sebagai Kantor Pertanahan Pelayanan Terbaik tahun 

2010. Kualitas pelayanan pertanahan  yang diinginkan adalah memperbaiki kualitas 

pelayanan pertanahan yang sesuai dengan kebutuhan  masyarakat (kepemilikan 

sertifikat), tepat waktu, tenaga dan  biaya serta tepat sasaran dalam proses pelayanan 

yang dilaksanakan. Hasil penelitian hanya akan memberikan rekomendasi sedangkan 

implementasinya diserahkan kepada kebijakan manajemen kantor sebagai bahan 

perbaikan dalam pelayanan pertanahan di masa yang akan datang.  
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