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1 PENDAHULUAN 

 
 

Latar Belakang 

 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  (BPN- RI) adalah Lembaga 
Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah Presiden dan bertanggung 
jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Kepala sesuai dengan Perpres No. 10 
Tahun 2006. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai tugas 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional 
dan sektoral. Instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mempunyai 
kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya 
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut dijabarkan dalam Keputusan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1988 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di 
Kabupaten / Kota. 

Di era globalisasi saat ini informasi dikategorikan sebagai kebutuhan pokok 
disamping kebutuhan akan sandang, pangan dan papan dimana informasi dapat 
diakses secara “real time” sehingga tidak ada dinding pembatas (baik secara 
geografi, politik dan lain sebagainya), masyarakat sangat haus akan informasi 
telah berubah bentuk menjadi suatu komoditi (kebutuhan pokok). Dengan 
semakin berkembangnya informasi pelayanan melalui internet yang pesat, dinamis 
dan luas tersebut didukung oleh kemajuan teknologi informasi disegala bidang, 
hal ini mendorong transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat 
informasi. Bidang sistem informasi melintasi banyak teknologi komplek, konsep 
keprilakuan yang abstrak dan aplikasi khusus dalam bidang bidang bisnis serta 
non bisnis yang tidak terhitung jumlahnya. 

Kerangka kerja konseptual yang berguna untuk mengatur pengetahuan yang 
disajikan dan memberi garis besar tentang hal-hal yang perlu diketahui mengenai 
sistem informasi menekankan bahwa kita harus memusatkan perhatian dalam lima 
area pengetahuan. Sistem Informasi tersebut adalah seperti berikut ini: 
1. Konsep-konsep Dasar. Konsep dasar keperilakuan, teknis, bisnis, dan 

manajerial termasuk mengenai berbagai komponen dan peran system 
informasi. 

2. Teknologi Informasi. Konsep-konsep utama, pengembangan, dan berbagai isu 
manajemen teknologi informasi yaitu meliputi hardware, software, jaringan, 
manajemen data, dan banyak teknologi berbasis Internet. 

3. Aplikasi Bisnis. Penggunaan utama dari sistem informasi untuk operasi, 
manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. 

4. Proses Pengembangan. Bagaimana para praktisi bisnis dan pakar informasi 
merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi 
untuk memenuhi peluang bisnis. 
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5. Tantangan Manajemen. Tantangan untuk secara efektif dan etis mengelola 
teknologi informasi pada tingkat pemakai akhir, perusahaan, dan global dalam 
Teknologi bisnis. 

Terdapat tiga alasan mendasar untuk semua aplikasi dalam teknologi 
informasi. Mereka dapat ditemukan dalam tiga peran penting yang dapat 
dilakukan sistem informasi untuk sebuah organisasi ; 
a. Mendukung proses dan operasi 
b. Mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. 
c. Mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. 

Sistem Informasi Dalam Pelayanan Badan Pertanahan Nasional terbagi 
menjadi dua : 
1. Sistem Pendukung Operasi  

a. Sistem Pemrosesan Transaksi  
Mencatat dan memperoses data yang dihasilkan dari transaksi bisnis, 
memperbaharui database operasional dan menghasilkan dokumen bisnis 
� Sistem aplikasi ini dioperasikan di Kantor Pertanahan untuk memproses 

pelayanan administrasi pertanahan yang berhubungan dengan pelayanan 
di bidang pendaftaran tanah, output yang dihasilkan yaitu resi 
penerimaan dokumen yang diserahkan kepada pelanggan dan bukti 
pembayaran atas biaya yang menjadi beban dari pelanggan terhadap 
suatu permohonan yang diajukan kepada Kantor Pertanahan baik itu 
permohonan pengukuran ataupun permohonan pendaftaran tanah yang 
lainnya. 

� Layanan pejabat pembuat akta tanah adalah layanan Badan pertanahan 
Nasional yang diberikan kepada PPAT untuk melakukan pengecekan 
sertipikat dan melakukan pendaftaran berkas permohonan yang berkaitan 
dengan perubahan data sertipikat di kantor pertanahan yang telah 
menggunakan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan. PPAT harus 
melakukan pendaftaran untuk mendapatkan layanan ini, layanan ini 
memungut biaya sesuai ketentuan PP 13/2010 tentang tarif atas jenis 
penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku di Badan Pertanahan 
Nasional. 

� LOC (Land Office Computer), Geo KKP (Komputerisasi Kantor 
Pertanahan) adalah sistem pelayanan pertanahan yang sudah 
menggunakan aplikasi komputer di kantor pertanahan. 

� SAI/SAKPA, SPM 
b. Sistem Pengendalian Proses  

Mengawasi dan mengendalikan berbagai proses fisik antara lain ; 
• Layanan informasi berkas (monitoring berkas); disana ditampilkan 

provinsi, kabupaten dan mencantumkan nomor berkas dan tahun pada 
saat pendaftaran sejauh mana proses itu telah dilaksanakan. 

• Layanan support KKP adalah layanan atau media yang mendiskusikan 
atau mengirimkan permasalahan pada aplikasi dan layanan yang 
berhubungan dengan KKP antara pengguna layanan KKP se-Indonesia 
dengan pengguna aplikasi layanan KKP lainnya. Juga memuat artikel 
mengenai instalasi perawatan dan penggunaan. 

• Aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan) 
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Layanan aplikasi ini sebagai barometer kemajuan dari program 
pertanahan dan laporan periodik tiap bulan sejauh mana perkembangan 
kemajuan dari proyek tersebut. 

• Aplikasi SPB (Sistem Pengelolaan Blangko) PPAT.  
Layanan aplikasi ini ditujukan untuk PPAT. 

• LOC (Land Office Computer), Geo KKP (Komputerisasi Kantor 
Pertanahan adalah sistem pelayanan pertanahan yang sudah 
menggunakan aplikasi komputer di kantor pertanahan. 

c. Sistem Kerjasama Perusahaan  
Meningkatkan komunikasi dan produktifitas kerja sama tim,serta kelompok 
kerja dan meliputi aplikasi yang kadang kala disebut sebagai sistem 
otomatisasi kantor antara lain ; 
• LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik); dalam layanan ini 

sebagai media dalam hal pengadaan barang atau jasa secara elektronik 
mengenai kegiatan-kegiatan pengadaan yang ada di BPN untuk dapat 
diikuti oleh perusahaan yang ingin bekerjasama. 

d. Sistem Gabungan Usaha 
• Layanan dalam bentuk penyajian peta tematik yang berkoordinasi dengan 

instansi pemerintah lain dalam hal penyajian peta : wilayah administrasi, 
penguasaan tanah sekala besar, neraca penggunaan tanah pada fungsi 
kawasan, penggunaan tanah, rencana tata ruang wilayah, ketersediaan 
tanah, kesesuaian penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang wilayah, 
persediaan tanah. 

• Juga dalam layanan ini BPN terhubung secara langsung kepada Presiden 
RI, Sekretariat Negara dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. 

2. Sistem Pendukung Manajemen 
a. Sistem Informasi Manajemen 

Memberikan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan yang telah 
ditentukan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis 
pada para manajer dan banyak praktisi bisnis, antara lain : 
• Layanan SIMAK BMN, SIMPEG 
• LOC (Land Office Computer), Geo KKP (Komputerisasi Kantor 

Pertanahan adalah sistem pelayanan pertanahan yang sudah 
menggunakan aplikasi komputer di kantor  pertanahan. 

• Aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan) Layanan 
aplikasi ini sebagai barometer kemajuan dari program pertanahan dan 
laporan periodik tiap bulan sejauh mana perkembangan kemajuan dari 
proyek tersebut. 

• Pelayanan Pengaduan Masyarakat 
• Tim Kendali Program Pertanahan 

b. Sistem Penentu Pendukung 
Memberikan dukungan interaktif khusus untuk proses pengambilan 
keputusan para manajer dan praktisi bisnis lainnya. 
• Aplikasi SKMPP (Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan) 

Layanan aplikasi ini sebagai barometer kemajuan dari program 
pertanahan dan laporan periodik tiap bulan sejauh mana perkembangan 
kemajuan dari proyek tersebut. 
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• Pelayanan Pengaduan Masyarakat 
• Tim Kendali Program Pertanahan 

c. Sistem Informasi Eksekutif 
• Memberi informasi penting dari SIM, DSS dan sumber lainnya yang 

dibentuk sesuai kebutuhan informasi para eksekutif, diantaranya ; 
Layanan sistem informasi eksekutif yang hanya dapat diakses oleh 
pimpinan-pimpinan tinggi di jajaran Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia. 

Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) yang merupakan 
bagian dari sistem pengendalian internal di lingkungan Badan Pertanahan 
Nasional Republik Indonesia sebagai barometer dalam memastikan program 
program di bidang pertanahan agar dapat berjalan baik sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan. SKMPP dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi yang 
akan menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan manajemen untuk 
mengatur dan mengarahkan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah tersedianya laporan akhir yang merupakan hasil pelaksanaan 
Program Pertanahan  BPN RI. 

Fungsi kendali SKMPP dilaksanakan berdasarkan dimensi input 
(perencanaan target waktu, kegiatan dan anggaran), proses kegiatan (ketepatan 
waktu, keandalan laporan keuangan, keakuratan realisasi kegiatan,), output 
(produk yang dihasilkan sesuai target), dan outcome (pemanfaatan/dampak dari 
suatu kegiatan). Pengendalian berdasarkan keempat dimensi tersebut dilaksanakan 
dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga mampu menghasilkan informasi 
yang sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkompeten. Informasi yang 
digunakan akan sangat bermanfaat bagi para pihak pengambil keputusan dalam 
penyusunan rencana kerja serta kelancaran satuan kerja dalam pelaksanaan 
kegiatan pada waktu yang akan datang. Program program yang dilaksanakan 
dalam SKMPP meliputi pensertipikatan tanah nelayan, tanah petani, tanah 
Menteri Perumahan Rakyat, tanah redistribusi, tanah UKM dan tanah PRONA 

Program pensertipikatan tanah PRONA sebagai salah satu program dalam 
SKMPP merupakan satu program pelayanan masyarakat yang dahulu dikenal 
dengan istilah Proyek Operasi Nasional Agraria yang telah dilaksanakan sejak 
tahun 1981. Pensertipikatan tanah secara masal melalui PRONA merupakan salah 
satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari 
masyarakat. Selama ini pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 dekade, 
yang dimulai pada tahun 1961 baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah 
sebanyak ± 34 juta bidang dari ± 85 juta bidang. Pasal 19 Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan 
bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, 
ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, antara 
lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan 
amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah 
sampai menengah.Prona merupakan salah satu program percepatan pendaftaran 
tanah untuk sertifikasi tanah secara massal di seluruh kabupaten/kota. Dengan 
adanya program ini, diharapkan masyarakat ekonomi lemah yang selama ini 
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terpinggirkan dari proses pembangunan akibat tidak memiliki hak-hak hukum, 
kini mempunyai jaminan kepastian hak atas tanah sehingga risiko persengketaan 
pertanahan di masyarakat akan dapat diminimalisir. Melalui kegiatan prona ini, 
masyarakat khususnya petani bisa mendapat proses penyediaan akses bagi 
penerima manfaat terhadap sumber ekonomi dan politik, modal, pasar, tekhnologi, 
pendampingan, peningkatan kapasitas, dan kemampuan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan. Selain 
dari pada itu percepatan pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 
Agenda BPN-RI, khususnya untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan 
pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah 
sesuai dengan tujuan penyelenggaraan PRONA yaitu memberikan pelayanan 
pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan 
murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Secara 
garis besar dengan penyelenggaraan PRONA akan dapat diperoleh sebagai 
manfaat ganda bagi masyarakat, sebab dengan sertifikat tanah diharapkan dapat 
menumbuhkan kemampuan ekonomi yang lebih berkembang. Di samping juga 
dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang pertanahan sebagai 
usaha untuk berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas politik yang aman dan 
tentram dan terwujudnya catur tertib di bidang pertanahan.  Yang meliputi tertib 
hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib penggunaan tanah, tertib 
pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup. 

Dalam mewujudkan penyelenggaran pemerintahan yang baik, peran 
sumberdaya manusia mempunyai kedudukan yang strategis, karena harus mampu 
mengaplikasikan paradigma baru fungsi pemerintahan yakni fungsi pelayanan 
masyarakat, fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan masyarakat dan fungsi 
pembangunan. Dengan demikian peran pegawai dalam organisasi pemerintahan 
ini merupakan salah satu faktor penentu untuk tercapainya keberhasilan program. 

Menurut Asmawi R (2010), berawal dari kenyataan bahwa birokrasi 
pemerintahan yang terlalu besar, boros, inefisien dan merosotnya kinerja 
pelayanan publik, kata administrasi dirasakan kurang agresif, maka digunakan 
kata manajemen (bisnis/privat) guna mentransformasi prinsip-prinsip bisnis atau 
wirausaha kedalam sektor publik. Kemudian paradigma ini lebih dikenal dengan 
New Public Management (NPM) yang melihat bahwa paradigma Old Public 
Administration (OPA) kurang efektif dalam memecahkan masalah dan dalam 
memberi pelayanan publik, termasuk membangun warga masyarakat. Konsep dan 
strategi pemangkasan birokrasi (banishing bureaucracy), sebagai opersionalisasi 
dari Reinventing Government. 

Organisasi pemerintahan sebagai organisasi yang besar dalam mengelola 
sumber daya aparatur harus dapat secara profesional melaksanakan tugas tugas 
penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan secara efektif dan memiliki 
tingkat kinerja yang tinggi sehingga fungsi fungsi pemerintahan akan dapat 
berjalan lancar dan semua kegiatan yang dilaksanakan dapat mempunyai dampak 
yang baik terhadap kepentingan publik. Dalam kehidupan berpolitik perbaikan 
kinerja organisasi pemerintahan akan dapat mempengaruhi implikasi terhadap 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

Membicarakan birokrasi di Negara ini, tampaknya tetap merupakan topik  
bahasan yang menarik untuk dicermati dan dikaji secara sistimatis. Osborne 
(2000), Tjokrowinoto (2004), Sinambela (2006) dan Dwiyanto (2006) dalam 
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Harbani P (2008) bahwa birokrasi adalah merupakan institusi modern yang wajib 
ada dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik (Public Service), ia patut 
dicermati baik secara teoritik maupun empirik. Pengamatan terhadap perilaku 
birokrasi inilah, yang nantinya bisa membawa kita pada sebuah penilaian 
menyangkut orientasi apa yang sesungguhnya diemban oleh birokrasi. Birokrasi 
dalam keseharian selalu dimaknai sebagai institusi resmi yang melakukan fungsi 
pelayanan terhadap kebutuhan publik. Segala bentuk upaya pemerintah dalam 
mengeluarkan kebijakan, semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi 
melayani urusan publik. Akibatnya tidak heran jika kemudian muncul persepsi 
bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka melayani 
kepentingan warga masyarakat, yang diwakili oleh industri bernama "Birokrasi". 
Walaupun persepsi ini mengandung titik-titik kelemahan yang bisa jadi 
menyesatkan, namun sampai saat ini pemerintah yang diwakili oleh institusi 
birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan. 

Disiplin bila sudah menyatu dengan dirinya, maka sikap atau perbuatan 
yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan 
akan sebaliknya makin membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana 
mestinya. Dengan demikian disiplin kerja seseorang dalam bekerja merupakan 
sikap atau perlakuan ketaatan, ketertiban, tanggung jawab dan loyalitas pegawai 
terhadap segala tata tertib yang berlaku dalam organisasi (Prihantoro, 2012). 

Begitupun dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah 
satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja dan efektivitas kerja 
pegawai. Yang bentuknya dapat berupa lingkungan materiil seperti tempat dan 
sarana produksi, serta lingkungan psikologis seperti suasana hubungan sosial antar 
personal perusahaan. Nitisemito (1999) dalam Agung Prihantoro (2012) 
menyatakan Pengertian lingkungan kerja adalah : "segala sesuatu yang ada di 
sekitar tenaga kerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya". Adapun indikatornya ialah : hubungan antar 
karyawan, suasana kerja, dan fasilitas-fasilitas kerja karyawan. 

Sumber daya manusia yang kompeten baik secara intelektual, maupun 
emosional lebih menyukai tugas yang memiliki derajat otonomi yang lebih luas, 
lingkungan kerja yang memuaskan dan status. Selama ini para akademisi dan 
praktisi menganggap bahwa produktivitas dan efisiensi kerja individual karyawan  
berpangkal pada kepuasan kerja dan komitmen individu pada organisasi yang 
kemudian dijabarkan pada perumusan kebijakan penempatan karyawan yang 
sesuai dengan latar belakang kompetensi teknikal atau latar belakang pendidikan 
dan kemudian ditindaklanjuti dengan kebijakan imbalan dan pengakuan yang 
sesuai dengan karakteristik kebutuhan karyawan berdasarkan kebijakan evaluasi 
kinerja yang cenderung mengacu pada peningkatan produktivitas, kepuasan kerja 
dan komitmen pada organisasi. Namun kemudian dibuktikan bahwa ternyata 
keterikatan individu pada pekerjaaan merupakan kunci keberhasilan dan 
profitabilitas organisasi (Ott, 2007), Keterikatan karyawan meliputi keterikatan 
individu dengan, kepuasan individu terhadap dan hasrat pada pekerjaan (Robbins 
dan Judge, 2009). Dengan demikian perhatian manajemen perlu mengarahkan 
perhatiannya pada upaya bagaimana meningkatkan komitmen dan kemampuan 
karyawan. Namun kemudian disadari bahwa dengan menumbuhkan keterikatan 
karyawan (employee engagement) organisasi dapat meningkatkan kualitas, 
produktivitas dan efisiensi operasional lebih tinggi. 
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Beberapa Artikel yang membahas konsep ini masih terbatas (Raffery, 
Maben, West dan Robinson, 2005; Ellis dan Sorensen, 2007). Rafferty, 
et.al.,(2005) mengungkapkan perbedaaan komitmen dan citizenship behavior 
dengan keterikatan individu, karena komitmen dan citizenship behavior 
merupakan reaksi searah dari individu karyawan terhadap organisasi, sementara 
keterikatan individu merupakan hasil proses interaksi dua arah antara manajemen 
dan karyawan. 

Disinilah perlunya keterikatan individu terhadap organisasi, dengan 
keterikatan pegawai yang tinggi akan dapat meningkatkan kinerja pegawai yang 
akan berdampak dengan meningkatnya kinerja organisasi pemerintahan, juga bagi 
individu bisa ikut mendapatkan kemajuan dan menikmati hasil kerjanya. 
Rendahnya kinerja organisasi pemerintahan ini mengindikasikan semakin 
rendahnya derajat keterikatan atau komitmen aparatur pemerintah terhadap 
organisasinya. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kantor 
Pertanahan di Propinsi Jawa Tengah, telah merencanakan untuk menyelesaikan 
sertipikat melalui program legalisasi aset masyarakat sumber dana publik 
khususnya dalam program PRONA.  Dan pada tahun 2011, program PRONA di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo meliputi 3400 (tiga ribu empat ratus) 
bidang tanah. Hal ini tidak terlepas dari peran serta para pegawai di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan dan menyelesaikan 
pensertipikatan tanah tersebut. Pada tahun 2010 Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo telah menerima penghargaan piagam dan piala sebagai Kantor 
Pelayanan Pertanahan Terbaik I Tahun 2010 dari Kepala BPN RI usai upacara 
Hari Ibu ke 82. 

Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sebagai sumberdaya 
manusia (SDM) yang dimiliki dan diandalkan oleh pemerintah dalam hal ini 
instansi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus mampu 
mengimplementasikan kebijakan publik dan tugas pemerintahan secara 
profesional. Tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan dengan cepat dan 
berkualitas mewajibkan pegawai selalu berorientasi pada peningkatan kinerja. 
Masih banyaknya inefisiensi dalam pemerintahan menjadi bukti bahwa 
kompetensi pegawai masih rendah, sehingga diharapkan dengan peningkatan 
kinerja dapat memperkecil kesenjangan antara kinerja yang diharapkan (intended 
performance) dengan kinerja nyata yang dihasilkan (actual performance). 

Konsultan sumber daya manusia terkemuka Watson Wyatt (2008) dengan 
tema WorkAsiaTM 2007/2008 menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidaklah 
dipandang sebagai faktor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan. Istilah 
keterikatan karyawan hadir dan dipercaya berhubungan langsung dengan kinerja 
karyawan. Istilah ini hadir dan dipercaya bisa meningkatkan dengan produktivitas 
karyawan hingga 72 persen dengan tiga faktor pembentuk utamanya yaitu fokus 
konsumen, komunikasi dan kompensasi dengan persentase kontribusi terhadap 
keterikatan karyawan masing-masing 97 persen, 79 persen dan 66 persen. 

Temuan survei ini memberikan arahan yang jelas dari manajemen 
perusahaan menghadapi dinamika dalam persaingan yang semakin ketat dan 
mengindikasikan bahwa keterikatan terhadap organisasi bukanlah suatu hal yang 
terjadi secara sepihak. Organisasi dan pegawai harus secara bersama sama 
meningkatkan kondisi kondusif untuk mencapai komitmen yang dimaksud.   
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Keterikatan karyawan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja 
karyawan di suatu perusahaan/organisasi. Kinerja penjualan yang baik, kinerja 
karyawan yang baik serta tingkat absensi yang rendah mengindikasikan adanya 
tingkat keterikatan karyawan yang baik pada suatu perusahaan. Banyak penelitian 
yang sudah ditulis tentang keterikatan karyawan ditemukan dalam jurnal 
praktisioner di mana penelitian lebih didasarkan pada praktek dibandingkan 
dengan teori dan riset empiris. Rasa keterikatan yang unggul dalam diri karyawan 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo akan mampu memotivasi setiap 
karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Apabila hal ini terwujud, bukan hanya 
tujuan kantor sebagai sebuah organisasi yang tercapai, namun kebutuhan 
karyawan juga akan terpenuhi. 

 

Perumusan Masalah 

 
Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  sering  mendapat  sorotan  dari  

berbagai kalangan.  Bahkan,  berbagai  media  massa  hampir  setiap  hari  
memberitakan  tentang buruknya  kinerja  PNS. Stigma buruk itu umumnya 
ditujukan kepada para PNS dihampir seluruh instansi pemerintah. Tingkat  kinerja  
pegawai  pemerintah  secara  umum  belum  mencapai  standar  profesionalisme.  

 Rendahnya motivasi, loyalitas dan keterikatan karyawan terhadap 
perusahaan tentunya menjadi kekhawatiran karena hal ini menimbulkan beban 
organisasi dan keuangan bagi manajemen. Masih banyak perusahaan yang belum 
mampu mengatasi persoalan rendahnya tingkat keterikatan tersebut, melihat 
adanya kebutuhan mendesak bagi perusahaan/organisasi di Indonesia untuk 
memahami faktor utama yang membentuk sustainable engagement (keterikatan, 
loyalitas, lingkungan kerja yang mendukung serta aktif dan sehat secara fisik dan 
emosional), yang pada akhirnya dapat membentuk tim berkinerja tinggi dan 
adaptif terhadap perubahan organisasi serta terus memberikan kontribusi yang 
konstruktif bagi organisasi 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana persepsi tentang keterikatan karyawan berdasarkan karakteristik 

responden (staf)  di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. 
2. Bagaimana korelasi/hubungan keterikatan yang dimiliki karyawan dengan 

kinerja karyawan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. 
 

 

Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Menganalisis kondisi keterikatan karyawan  di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sukoharjo. 

2. Menganalisis korelasi/hubungan keterikatan yang dimiliki karyawan dengan 
kinerja karyawan Kantor Petanahan Kabupaten Sukoharjo. 
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Manfaat Penelitian 

 
Berdasarkan permasalahan yang dibahas, maka kegunaan penelitian ini 

adalah: 
1. Kegunaan teoritis, agar dapat memperkaya studi tentang manajemen, 

khususnya yang terkait dengan keterikatan karyawan dan kinerja karyawan 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. 

2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
yang berarti bagi pihak pimpinan Kantor Pertanahan pada umumnya dan 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo pada khususnya mengenai persepsi 
keterikatan karyawan  dan kinerja karyawan. 

 
 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 
 

Pengertian Sumber Daya Manusia 
 

 
Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, peran manusia dalam 

organisasi sangat besar dalam proses produksi yang merupakan aset perusahaan. 
Jadi manusia merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha organisasi 
untuk mencapai tujuan organisasi dalam rangka mencapai profitabilitas dimasa 
yang akan datang. Organisasi dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu 
pandangan obyektif dan pandangan subyektif. Dari sudut pandang obyektif, 
organisasi berarti struktur sedangkan berdasarkan pada pandangan subyektif, 
organisasi berarti proses. Kaum obyektivis menekankan pada struktur, 
perencanaan, kontrol dan tujuan serta menempatkan faktor faktor utama ini dalam 
suatu skema adaptasi organisasi, sedangkan kaum subyektivis mendefinisikan 
organisasi sebagai perilaku pengorganisasian (organizing bahaviour). Organisasi 
sebagai sistem sosial mempunyai tujuan tujuan kolektif tertentu yang ingin 
dicapai. 

Salah satu paradigma dari pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 
adalah bahwa Manusia memerlukan organisasi dan sebaliknya organisasi 
memerlukan manusia. Manusia merupakan motor pengerak, tanpa manusia 
organisasi tidak akan berfungsi. Manusia merupakan faktor utama dalam 
mewujudkan eksistensi organisasi. Dengan kata lain eksistensi organisasi 
diwujudkan melalui kegiatan manusia yang disebut bekerja. 

Mengelola sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting 
dan utama untuk dapat mencapai tujuan sebuah organisasi atau lembaga 
pemerintah. Agar dapat tercapai suatu kinerja yang diinginkan, dibutuhkan 
kerjasama yang saling mendukung antara satu elemen organisasi dengan elemen 
organisasi yang lain. Terciptanya kerjasama yang baik antara pegawai satu dengan 
yang lain, salah satunya adalah didukung oleh adanya komunikasi yang baik 
(Sunardi, 2012). 

Untuk mencapai tujuan organisasi maka hal yang perlu dilakukan adalah 
memberi daya pendorong yang mengakibatkan, menyalurkan dan memelihara 
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