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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Penyelenggaraan bidang agraria dapat dipandang sebagai penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan organisasi publik yang memerlukan 

kepemerintahan yang baik (good governance). Konsep kepemerintahan yang baik 

(good governance) merupakan isu pokok dewasa ini dalam pengelolaan administrasi 

publik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut 

Risnarto (2009), ditinjau dari aspek fungsional, good governance menunjukan apakah 

pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, yaitu menyelenggarakan pemerintahan, mengatur ketertiban 

umum dan keamanan serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.    

Besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pegawai, 

operasional pelayanan serta kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran 

aturan yang telah ditetapkan mendorong perlunya paradigma baru dalam menetapkan 

nilai-nilai pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pelayanan. Perubahan 

dilakukan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah. Keadaan ini 

mengharuskan pemerintah menciptakan organisasi yang berfokus kepada pelayanan 

prima, standar pelayanan dan pengukuran kinerja manajemen. Dalam rangka 

memenuhi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan maka pemerintah harus 

melaksanakan proses transformasi menuju e-government.  

Transformasi menuju e-government diperkuat dengan dikeluarkannya 
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dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia dan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. 

Kebijakan tersebut merupakan payung bagi seluruh kebijakan teknis operasional di 

bidang e-government. Pengembangan e-government merupakan upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam 

rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.  

Proses transformasi menuju e-government di Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) dimulai dengan dibangunnya Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan 

Nasional (SIMTANAS). Sejak tahun 1997 BPN telah menyelenggarakan 

SIMTANAS melalui kegiatan Land Office Computerization (LOC) atau 

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah 

BPN dimana kegiatan ini hasil kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia 

dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol di bidang teknologi informatika.  

Sebelum SIMTANAS di Kantor Pertanahan dikembangkan, setiap Kantor 

Pertanahan Kabupaten atau Kota berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya 

kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi yang mereka miliki. 

Pelayanan pertanahan telah dilakukan melalui berbagai kegiatan menggunakan 

komputer, mulai dari pengolahan data sampai dengan produk akhir berupa sertipikat 

tanah, tetapi pelaksanaannya masih bersifat lokal di masing-masing kantor. Dengan 

adanya implementasi SIMTANAS maka pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kantor 

Pertanahan telah dilaksanakan berdasarkan standar nasional. 
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SIMTANAS bukanlah sekedar pengembangan teknologi informasi tetapi juga 

berhubungan dengan organisasi dan SDM pengolahnya. Pemahaman yang utuh 

terhadap sistem informasi manajemen tidak saja berdasarkan komputer semata, tetapi 

harus juga memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, 

pemakaian informasi dan nilai-nilai informasi. Dengan pemahaman terhadap sistem 

informasi, maka pelaksanaan SIMTANAS di Kantor Pertanahan diharapkan dapat 

menghasilkan informasi yang terintegrasi, konsisten dengan pengelolaan data yang 

lebih baik secara nasional, mulai dari Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kota, 

Kantor Wilayah BPN di tingkat Propinsi sampai ke BPN Pusat. Disamping untuk 

menciptakan sistem pengelolaan yang lebih baik di lingkungan BPN sendiri, kegiatan 

ini diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat.  

SIMTANAS di Kantor Pertanahan menjadi salah satu fasilitas utama 

organisasi dalam menghasilkan informasi yang berkualitas yang sekaligus menjadi 

salah satu strategi yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. SIMTANAS di 

Kantor Pertanahan melalui kegiatan KKP sudah menjadi kegiatan operasional sehari-

hari di kantor pertanahan, dimana digunakan oleh pegawai BPN sebagai pengguna 

akhir untuk melakukan kegiatan pelayanan. Efektifitas sistem informasi pada 

implementasi SIMTANAS di Kantor Pertanahan harus memberikan banyak 

manfaat dalam menunjang kualitas dan optimalisasi kinerja pegawai dan kinerja 

organisasi.  
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Semakin efektif sistem informasi pada implementasi SIMTANAS di Kantor 

Pertanahan maka diharapkan kinerja pengguna juga akan meningkat yang selanjutnya 

akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi. Oleh sebab itu untuk mengetahui 

efektifitas sistem informasi dan kinerja pengguna pada implementasi SIMTANAS di 

Kantor Pertanahan maka perlu untuk dilakukan Analisis Efektifitas Sistem Informasi 

dan Kinerja Pengguna pada Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS) di Kantor Pertanahan. Melalui analisis ini diharapkan diperoleh 

informasi mengenai sejauh mana keberhasilan pencapaian efektifitas sistem informasi 

tersebut dan sejauh mana mendukung kinerja pengguna sehingga menjadi tolak ukur 

untuk meningkatkan kualitas sistem di masa yang akan datang.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi efektifitas sistem informasi dan kinerja pengguna pada 

implementasi SIMTANAS di Kantor Pertanahan ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektifitas sistem informasi dan 

kinerja pengguna pada implementasi SIMTANAS di Kantor Pertanahan ? 

3. Bagaimana caranya untuk meningkatkan efektifitas sistem informasi pada 

implementasi SIMTANAS di Kantor Pertanahan ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisa kondisi efektifitas sistem informasi dan kinerja pengguna pada 

implementasi SIMTANAS di Kantor Pertanahan. 

2. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas sistem informasi dan 

kinerja pengguna dengan adanya implementasi SIMTANAS di Kantor 

Pertanahan. 

3. Memberi rekomendasi kepada BPN untuk meningkatkan efektifitas sistem 

informasi pada implementasi SIMTANAS di Kantor Pertanahan yang 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja pengguna.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait 

terutama Badan Pertanahan Nasional dalam pengimplementasian SIMTANAS, yaitu : 

1. Memberikan gambaran bagi pengambil keputusan terkait dengan 

pengimplementasian SIMTANAS di Kantor Pertanahan. 

2. Sebagai masukan bagi PUSDATIN dan Kantor Pertanahan dalam 

pengimplementasian SIMTANAS di Kantor Pertanahan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada pelaksanaan SIMTANAS di Kantor 

Pertanahan dan dibatasi di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Banyumas dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Ketiga kantor tesebut 
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dipilih karena dianggap telah cukup mewakili penyelenggaraan SIMTANAS melalui 

kegiatan KKP berdasarkan phase yang telah diterapkan. Kantor Pertanahan (Kantah) 

Kota Jakarta Barat dipilih karena telah melaksanakan KKP sejak phase 1 (tahun 

1997), Kantah Kabupaten Banyumas melaksanakan KKP pada phase 2 (tahun 2001), 

dan Kantah Kota Pontianak melaksanakan KKP pada phase 3 (tahun 2007). Ketiga 

kantor tersebut dipilih karena responden dianggap telah cukup memahami 

pelaksanaan SIMTANAS di kantor masing-masing berdasarkan phase-phase yang 

telah ditetapkan.  

Penelitian ini tidak meneliti pelaksanaan SIMTANAS di Kantor Pertanahan 

secara keseluruhan. Penelitian ini hanya meneliti efektifitas sistem informasi menurut 

responden yang terdiri dari seluruh pegawai di Kantah yang menggunakan 

SIMTANAS, tidak meneliti efektifitas sistem informasi menurut masyarakat umum. 

Selain itu penelitian ini hanya melakukan kajian efektifitas sistem informasi 

berdasarkan kerangka kerja evaluasi Whyte dan Bytheway yang dihasilkan terhadap 

kinerja penguna. 




