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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesia  

sebagai dampak dari  reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kemudian juga dalam menghadapi perkembangan era globalisasi yang 

semakin cepat, diperlukan peran dan partispasi semua pihak di dalam mengatasi 

segala persoalan yang timbul. Perkembangan era globalisasi tersebut ditandai 

dengan laju pembangunan di segala bidang, diiringi dengan pertumbuhan 

penduduk yang semakin tinggi dari waktu ke waktu, terutama di daerah perkotaan 

baik itu disebabkan oleh pertumbuhan alami maupun imigrasi.  

Kondisi tersebut membawa  dampak terus meningkatnya kebutuhan tanah 

sebagai media pembangunan atau pun sebagai tempat tinggal. Di sisi lain tanah 

yang ada jumlahnya tidak bertambah (tanah bersifat fixed), sehingga akan 

menimbulkan persoalan terhadap pemenuhan kebutuhan akan tanah dikarenakan 

tidak berimbangnnya antara kebutuhan tanah dengan tanah yang tersedia. Kondisi 

demikian menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara pihak-pihak yang 

berkaitan dengan tanah dan memicu timbulnya sengketa dan konflik pertanahan. 

Oleh karena  itu diperlukan adanya suatu usaha untuk menciptakan tertib 

administrasi pertanahan, jaminan kepastian hukum, kepastian lokasi, kepastian 

hak, dan kepastian luas suatu bidang tanah.  Untuk mewujudkannya diperlukan 

pelayanan pendaftaran tanah.  

Seiring dengan bergulirnya reformasi disegala bidang maka reformasi di 

bidang pertanahan telah dilaksanakan secara bertahap dan terus ditingkatkan 
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sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap tanah, baik 

menyangkut sistim pelayanan, ketidakpastian hukum atas tanah maupun 

menyangkut kemudahan akses untuk memperoleh tanah dalam rangka 

mengembangkan kegiatan usahannya secara adil dan merata. Untuk merespon 

keinginan masyarakat tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

(BPN-RI) mengeluarkan beberapa kebijakan diantarannya adalah upaya 

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain keterbukaan, 

kesederhanaan prosedur dan persyaratan, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, 

serta penerepan sistim loket. Selain itu untuk menampung keluhan, protes dan 

saran masyarakat telah disediahkan kota pos 4000 di Kantor Pusat dan dengan 

demikian pula di setiap Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Kemudian untuk meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat 

pemerintah juga telah menetapkan beberapa peraturan diantaranya mengeluarkan 

Intruksi Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 1994 tentang 

Pedoman Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Pertanahan dan 

Intruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

tahun 1998 tentang Peningkatan dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang 

Pertanahan. Namun demikian pada kenyataannya pelayanan pendaftaran tanah, 

sampai saat ini tetap menjadi topik, kajian dan sorotan serta perhatian masyarakat 

ataupun lembaga-lembaga masyarakat (LSM) yang ada, karena pelayanan 

pendaftaran tanah yang diberikan kepada masyarakat selama ini dianggap belum 

mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik seperti yang 

diharapkan oleh masyarakat, dengan kata lain masyarakat belum merasa puas 

dengan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah.  
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Kondisi tersebut ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan 

masyarakat yang disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. 

Bentuk pelayanan pendaftaran tanah yang mencerminkan ketidakpuasan 

masyarakat terhadap pelayanan pertanahan adalah pelayanan yang mahal, kaku 

dan berbelit-belit, sikap dan tindakan aparat, pelayanan yang suka menuntut 

imbalan, kurang ramah, arogan, lambat dan fasilitas pelayanan yang kurang 

memuaskan dan sebagainya merupakan fenomena-fenomena yang kerap kali 

mewarnai proses pelayanan pendaftaran tanah.  

Kota Jambi sebagai salah satu kota yang mempunyai tingkat pertumbuhan 

ekonomi cukup tinggi dewasa ini, dengan luas wilayah 16, 820 Ha (168,20 Km2), 

jumlah penduduk 446.872 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 2.175,83 jiwa 

per Km2 (Badan Perencanaan Daerah dan Pusat Statisitk Provinsi Jambi : 2006) 

dan merupakan kota pusat kegiatan perekonomian dan perdagangan.  Sebagai 

Kota pusat kegiatan perekonomian dan perdagangan tersebut, menyebabkan Kota 

Jambi mempunyai tingkat dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan 

pelaksanaan pembangunan disegala sektor terus meningkat, sehingga 

mengakibatkan kebutuhan tanah juga semakin tinggi sejalan dengan proses 

pembangunan yang sedang dilaksanakan.  

Dampak dari proses pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak jarang 

menimbulkan banyak benturan-benturan kepentingan, baik itu antara masyarakat 

dengan masyarakat atau masyarakat dengan pemerintah  yang berkaitan dengan 

pengaturan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan serta pengelolaan tanah yang 

akan menimbulkan terjadinya masalah pertanahan. Di sinilah peran Kantor 

Pertanahan Kota Jambi sangat penting karena sebagai satu-satunya instansi 
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pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan 

masalah yang berkaitan dengan bidang pertanahan. Untuk itu Kantor Pertanahan 

Kota Jambi selalu berupaya untuk memberikan pelayanan dengan baik dan 

berkualitas.  

Namun pada kenyataannya isu-isu yang beredar dimasyarakat pada dekade 

terakhir ini bahwasannya pelayanan Kantor Pertanahan Kota Jambi sangat buruk. 

Hal ini terindikasi dari banyaknya keluhan warga masyarakat Kota Jambi terhadap 

pelayanan pendaftaran tanah yang diberikan oleh aparat Kantor Pertanahan Kota 

Jambi kepada masyarakat. Antara lain yaitu aparat yang susah ditemui pada saat 

berurusan, informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang jelas, sehingga 

menyulitkan bagi mereka pada saat berurusan, dalam melakukan proses pelayanan 

pertanahan terkesan sulit, persyaratan yang diperlukan banyak, proses 

penyelesaian tidak tepat waktu, prosedur yang berbelit-belit, biaya administrasi 

yang tidak menentu dan lain sebagainya.  

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, Kantor Pertanahan Kota  

Jambi baru mampu mensertipikatkan sekitar 1.406.250 bidang tanah atau 42 

persen dari seluruh jumlah bidang tanah yang ada.  Menunjukan bahwa 

masyarakat Kota Jambi masih enggan untuk melakukan pendaftaran tanahnya 

salah satu penyebabnya adalah mereka belum merasa puas dengan pelayanan 

pendaftaran tanah. Selain itu juga menunjukan bahwa kinerja Kantor Pertanahan 

dianggap masih lamban. Beranjak dari fenomena tersebut di atas perlu dilakukan 

suatu penelitian tentang sikap masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kantor 

Pertanahan Kota Jambi sehingga dapat diketahui mengenai mutu atau kualitas 

pelayanan pendaftaran tanah yang diberikan kepada masyarakat selama ini dan 
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dapat dijadikan masukan dalam menyesuaikan terhadap program peningkatan 

pelayanan dan membantu pengambil keputusan untuk meningkatan mutu 

pelayanan  pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Jambi. 

 

1.2.      Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran 

tanah di Kantor Pertanahan Kota Jambi?  

b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelayanan pendaftaran 

tanah di Kantor Pertanahan Kota Jambi? 

c. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran tanah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dapat 

disampaikan adalah: 

a. Menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran 

tanah di Kantor Pertanahan Kota Jambi. 

b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelayanan 

pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Jambi. 

c. Memberikan rekomendasi peningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran tanah. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan bahan 

masukan dan pertimbangan bagi pengambil keputusan di Kantor Pertanahan Kota 

Jambi dalam menetapkan kebijakan dan menentukan langkah-langkah strategis 

guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran tanah di 

Kantor Pertanahan Kota Jambi. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini hanya dibatasi pada penelitian pelayanan pendaftaran tanah 

pertama kali secara sporadik. Pengumpulan data penelitian dilakukan selama 2 

bulan yaitu Bulan Maret dan Bulan April 2008. Penelitian ini hanya mengukur 

tingkat kepuasan terhadap 5 dimensi kualitas yaitu fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan dan perhatian. 
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