
I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Meningkat pesatnya kegiatan pembangunan serta laju pertumbuhan 

penduduk yang tinggi, mendorong kebutuhan atas tanah yang terus meningkat, 

sementara luas tanah yang ada relatif tetap. Tidak paralelnya persediaan tanah 

baik dari segi fisik maupun yuridis dengan kecenderungan meningkatnya 

kebutuhan atas tanah, seringkali menimbulkan benturan bahkan konflik 

kepentingan atas tanah. Dalam berbagai pengalaman, benturan kepentingan 

kemudian menyebabkan masalah pertanahan muncul dalam berbagai bentuk, 

bahkan sampai pada masalah yang berdampak multi dimensional, baik dimensi 

ekonomi, sosial budaya, politik maupun keamanan.  

Kantor Pertanahan Kota Manado adalah unit kerja di jajaran Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, 

memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan tugas pemerintahan dibidang 

pertanahan dalam ruang lingkup Kota dan Kabupaten dalam hal ini Kota Manado.  

Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsinya tersebut Kantor Pertanahan Kota 

Manado memerlukan suatu perencanaan strategik yang dapat membentuk kinerja 

pelayanan di bidang pertanahan dengan optimal.  

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menginstruksikan kepada setiap 

pemimpin Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah 
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Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan 

akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada 

atasannya. Instruksi Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan 

Lembaga Administrasi Negara sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan 

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.  Berdasarkan hal inilah  Kantor Pertanahan Kota 

Manado sebagai bagian dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia juga 

membuat laporan akuntabilitas untuk disampaikan kepada Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. 

Sistem perencanaan strategis instansi pemerintah yang telah distandarisasi 

adalah Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di mana pertanggung-

jawaban kinerjanya adalah dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah 

(LAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah 

instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi. SAKIP terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu 

kesatuan, yaitu : perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja 

dan pelaporan kinerja. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah 

dokumen gambaran perwujudan akuntabilitas instansi pemerintah yang dibuat dan 

disusun berdasarkan SAKIP.  Indikator kinerja kegiatan sebagai tolok ukur kinerja  

SAKIP ditetapkan dan dikategorikan ke dalam kelompok (a) Masukan-masukan 

(Inputs); (b) Keluaran-keluaran (Outputs); (c) Hasil-hasil (Outcomes); (d) 

Manfaat-manfaat (Benefits); (e) Dampak-dampak (Impacts).  Selanjutnya, 
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pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dilaksanakan melalui pengukuran kinerja. 

Namun sementara itu kinerja kantor yang tergambar jelas didalam LAKIP  

sering justru bukanlah gambaran sesungguhnya dari kinerja kantor secara 

keseluruhan.  Dikatakan demikian karena RENSTRA atau Rencana Strategis dan 

LAKIP atau Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah didalam SAKIP yang 

selama ini menjadi acuan, hanya bersifat sebagai laporan dan pelengkap 

administrasi ke Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Propinsi, bukan merupakan 

gambaran dari kinerja organisasi secara keseluruhan dan belum menjadi acuan 

utama tentang arah kebijakan dan strategi yang diambil manajemen, sehingga 

tidak jarang banyak kebijakan atau strategi yang dipilih tidak sesuai atau tidak 

dapat memenuhi sasaran-sasaran yang ditentukan dalam RENSTRA SAKIP 

tersebut.  Terkait hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan)  

dalam Simanjuntak (2007) menyatakan bahwa, SAKIP belum dapat menyediakan 

alat pengukuran dan ukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

pencapaian organisasi, yang ada hanyalah ukuran kinerja yang masih bersifat 

program yang berbasis anggaran yang  ditetapkan setelah program tersebut 

dilaksanakan, sehingga sulit untuk menentukan capaian kinerja pada tingkat 

organisasi. Selanjutnya juga SAKIP masih terbatas pada penentuan visi, misi dan 

tujuan organisasi dan belum menunjukkan arah akan dibawa kemana organisasi di 

masa yang akan datang. Formulasi yang digunakan dalam pengukuran kinerja 

yang bersifat pencapaian kinerja program, yaitu rasio antara rencana dan realisasi. 

Rencana merupakan komponen indikator inputs yang diterjemahkan menjadi rasio 

antara anggaran yang digunakan dengan keluaran yang ditargetkan, sedangkan 
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Realisasi merupakan komponen indikator outputs yang diterjemahkan menjadi 

hasil yang tercapai. Hasil rasio antara inputs dan outputs ini yang digunakan 

sebagai ukuran kinerja organisasi instansi pemerintah.  Hal lainnya adalah format 

pelaporan SAKIP yaitu LAKIP belum melakukan  pengukuran terhadap indikator-

indikator kinerja lainnya yang lebih bersifat intangible atau non teknis namun 

secara langsung maupun tidak sangat mempengaruhi kinerja suatu organisasi 

pemerintah secara keseluruhan, misalnya rasa puas masyarakat yang dilayani atau 

tingkat kenyaman dan kepuasan para pegawai di dalamnya. 

Hal ini bisa dijelaskan dengan ilustrasi terhadap apa yang terjadi di Kantor 

Pertanahan Kota Manado terhadap bagaimana kinerja kantor diukur dengan 

menggunakan SAKIP yang kemudian dilaporkan dalam format LAKIP,  selalu 

memberikan kesimpulan bahwa sebuah kegiatan berhasil atau gagal dilaksanakan, 

mencapai target atau tidak mencapai target, berdasarkan rasio target-realisasi 

kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya dalam kegiatan pensertifikatan tanah Proyek 

Nasional (PRONA) yang diukur kemudian disimpulkan sebagai capaian kinerja 

adalah bagaimana target bidang dan anggaran bisa dicapai dalam tahun anggaran 

berjalan, sementara mekanisme prosedur pelaksanaannya maupun kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan masih sering diabaikan. Demikian juga kegiatan-

kegiatan teknis lainnya yang menjadi kompetensi Kantor Pertanahan.  

Seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden  Nomor 7 Tahun 1999 bahwa 

SAKIP adalah sebuah mekanisme Sistem yang  terdiri dari berbagai komponen 

yang merupakan suatu kesatuan, yaitu : perencanaan strategis, perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Jadi merupakan sebuah 

tuntutan yang sangat mutlak untuk melakukan pengukuran kinerja jika 
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sebelumnya didalam kantor telah ada perencanaan strategis, perencanaan kerja 

dan perencanaan kinerja yang akan dicapai, barulah kemudian pengukuran bisa 

dilakukan untuk kemudian dilaporkan dalam sebuah laporan berbasis SAKIP 

yaitu LAKIP. Namun yang sering terjadi adalah yang diukur dalam SAKIP yang 

kemudian dilaporkan dalam LAKIP adalah kegiatan-kegiatan yang indikatornya 

telah ada dalam DIPA (Daftar Isian Program Anggaran) yang mana kegiatan-

kegiatan tersebut memang adalah kegiatan yang sudah ditentukan dalam DIPA 

tahun anggaran berjalan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dananya. 

Jadi pengukuran target-realisasi, adalah target-realisasi kegiatan didalam DIPA 

bukan merupakan pengukuran capaian target-realisasi kegiatan-kegiatan yang ada 

didalam Perencanaan Strategis atau Perencanaan Kinerja. Hal inilah yang 

membuat seolah-olah LAKIP hanya merupakan sebuah formalitas untuk 

melaksanakan kewajiban kantor dalam rangka pelaporan karena mekanismenya 

kemudian menjadi terbalik bukan dimulai dari Perencanaan Strategis, 

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja kemudian Pelaporan Kinerja melainkan 

justru terbalik karena acuan yang digunakan adalah kegiatan dalam DIPA yang 

diukur lalu untuk kepentingan pelaporan diposisikan sebagai kegiatan-kegiatan 

yang adalah didalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja. 

Hal lainnya yang bisa menjelaskan mengapa di Kantor Pertanahan Kota 

Manado LAKIP kemudian belum bisa dikatakan sebagai gambaran sebenarnya 

dari kinerja keseluruhan kantor atau organisasi adalah ketiadaan indikator kinerja 

yang memuat unsur kepuasan pegawai didalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya serta bagaimana persepsi kepuasan masyarakat pengguna jasa layanan 

kantor terhadap kinerja pelayanan yang dilakukan. Hal ini terjadi karena didalam 
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LAKIP indikator-indikator yang diukur adalah hal-hal yang sangat teknis dan 

tangible seperti : target-realisasi jenis kegiatan, akuntabilitas keuangan, serta 

dukungan sumberdaya dan sarana prasarana. Terhadap masalah dukungan 

sumberdaya manusia misalnya : yang dikaji atau diukur adalah berapa kekuatan 

atau jumlah pegawai yang melaksanakan kegiatan/program atau yang ada didalam 

suatu kantor. Tidak dipertimbangkan apakah sumberdaya manusia tersebut merasa 

nyaman, aman, puas dan cocok ditempatkan di suatu unit kerja atau jenis 

pekerjaan tertentu. Atau dalam hal dukungan sarana-prasarana, selain 

ketersediaannya seharusnya yang diukur juga adalah masalah efektivitas 

penggunaannya dalam mendukung suatu kegiatan. Ini masih bisa ditambahkan 

misalnya dengan bagaimana kepuasan masyarakat harus dipertimbangkan. 

Pandangan ini dijelaskan oleh Niven (2005) bahwa pengukuran tradisional 

yang kita kenal selama ini sangat sulit untuk mengukur hal-hal yang sifatnya 

intangible assets, seperti motivasi atau misalnya skill yang bisa mendatangkan 

perubahan dan pertumbuhan organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem 

pengukuran kinerja yang mampu mengukur nilai dari intangible assets tersebut 

untuk memperkirakan dan mengantarkan sebuah kesuksesan ekonomis organisasi. 

Pada Kantor Pertanahan Kota Manado hal ini juga kemungkinan disebabkan oleh 

mekanisme penyusunan RENSTRA dan LAKIP selama ini hanya melibatkan satu 

atau dua orang unsur manajemen dengan bantuan satu atau dua orang staf yang 

mengkompilasikannya, dengan batasan waktu yang sering kali sangat singkat, 

sehingga tidak sempat untuk melibatkan unsur-unsur manajemen yang lain dalam 

pembahasan dan penyusunannya.  
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Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka Kantor Pertanahan Kota 

Manado memerlukan sebuah proses penentuan indikator kinerja yang mampu 

menjabarkan dengan jelas dan komprehensif visi dan misi organisasi, serta 

penyusunan rencana kerja yang melibatkan seluruh unsur manajemen dalam hal 

ini mulai dari Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala 

Seksi serta para Kepala Sub Seksi untuk mengkaji dengan baik mengenai harapan 

dari para stakeholders Kantor Pertanahan Kota Manado yang juga merupakan 

stakeholders Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.  

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun suatu sistem 

manajemen strategik yang komprehensif adalah dengan menggunakan metode 

balanced scorecard (BSC). Metode BSC adalah sebuah metode didalam ilmu 

manajemen strategik yang mengkaji rancangan indikator kinerja organisasi dalam 

empat persepektif, yaitu persepektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 

proses internal bisnis dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran organisasi. 

Diharapkan metode ini bisa melakukan rancangan desain indikator kinerja Kantor 

Pertanahan Kota Manado dalam keempat perspektif tersebut. 

Menurut Kaplan dan Norton (2004), rancangan BSC yang dilaksanakan 

pada organisasi publik adalah dalam rangka untuk mewujudkan misi organisasi 

tersebut. Suatu organisasi yang akan membangun BSC sebagai sistem manajemen 

strategik harus menetapkan : a). Visi, misi, dan tujuan; b). Menerjemahkan visi 

dan strategi organisasi ke dalam empat perspektif BSC. Penerapan BSC dalam 

suatu perencanaan strategik dapat menuntun manajemen dan anggota organisasi 

pemerintahan dalam menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi ke dalam 

tindakan-tindakan yang terukur dan terencana dengan baik. Perencanaan dan 
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pelaksanaan program maupun anggaran pemerintah akan terfokus pada upaya 

untuk mencapai misi organisasi pemerintahan (mission driven), yakni demi 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi pendekatan ini menuntut 

adanya identifikasi dan pengembangan kinerja organisasi yang komprehensif ke 

dalam empat perspektif  BSC (Gasperz, 2003). Dengan demikian, penerapan BSC 

yang didukung oleh sistem pelaporan yang benar akan mendukung terwujudnya 

pemerintahan yang baik (good governance).  

Perancangan BSC memberikan suatu struktur untuk pembuatan keputusan, 

yaitu berupa praktek dan langkah-langkah yang harus diikuti. Kegunaan dari 

rancangan BSC bagi organisasi publik adalah untuk mengantisipasi perubahan 

dalam lingkungan yang dinamik, sehingga organisasi publik lebih bersikap 

proaktif terhadap perubahan bukannya reaktif dengan perubahan situasi. Oleh 

karena itu, rancangan BSC memerlukan kajian dari pihak manajemen terhadap 

analisis eksternal dan internal organisasi yang bersifat dinamis.  

Dinamika perubahan di masa depan yang sedang dan akan dihadapi oleh 

Kantor Pertanahan Kota Manado adalah dinamika perubahan terkait dengan 

pemilikkan, penguasaan dan penggunaan tanah beserta dengan segala aspek dan 

permasalahan yang terkandung di dalamnya serta dinamika dan perubahan 

tuntutan masyarakat akan bentuk pelayanan yang harus disediakan oleh sebuah 

instansi pelayanan publik seperti Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu 

dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat di bidang pertanahan maka Kantor Pertanahan Kota Manado 

harus mempunyai asumsi tentang masa depan (strategic foresight) sehingga dapat 

memberikan layanan yang lebih profesional dan berkualitas (excellent service).  
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Tantangan dan tuntutan bagi Kantor Pertanahan Kota Manado adalah bagaimana 

menciptakan sebuah mekanisme layanan yang lebih baik sehingga hasilnya dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat maupun stakeholder lainnya serta 

menghilangkan berbagai prosedur pelayanan yang masih dirasakan rumit, panjang 

dan berbudaya birokrasi meskipun telah diatur dalam sebuah mekanisme seperti 

SPOP (Standar Prosedur Operasional Pelayanan) misalnya. Hal ini dimasa depan 

akan menjadi tolok ukur utama bagi masyarakat dan stakeholder lainnya untuk 

melakukan penilaian terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Manado khususnya 

serta Badan Pertanahan Nasional pada umumnya, serta secara langsung akan 

memberikan pengaruh terhadap kinerja Pemerintah dalam hal layanan publik. 

Oleh karenanya metode BSC adalah sebuah metode berbasis manajemen strategik 

yang harus dicoba untuk diterapkan sehingga selanjutnya akan bisa dirancang 

sebuah kajian tentang penerapan BSC sebagai indikator kinerja di Kantor 

Pertanahan Kota Manado. 

Namun karena SAKIP berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 

1999, tanggal 15 Juni 1999, masih merupakan format sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah maka diharapkan pengukuran kinerja yang dilakukan Kantor 

Pertanahan Kota Manado berbasis BSC nantinya akan dapat memberikan 

kerangka kerja sebagai masukan yang melengkapi terhadap SAKIP sebagai 

Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi sebagai suatu bagian integral  didalam 

SAKIP sehingga bukan saja secara efektif menggiring organisasi kearah 

pencapaian visi dan misi secara lebih efektif namun juga akan memberikan 

SAKIP nilai tambah (value added) karena sifat BSC yang lebih komprehensif, 

koheren, berimbang dan terukur. Selain itu, karena SAKIP juga dimaksudkan 
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untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan lebih lengkap terhadap 

gambaran kinerja instansi pemerintah sebagai dasar pengambilan  kebijakan 

selanjutnya baik oleh Kantor Pertanahan Kota Manado, Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara maupun akhirnya Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia maka hal tersebut sejalan dengan gagasan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dalam Awilia (2005), bahwa dalam 

rangka penyusunan LAKIP, mengimplementasikan rencana strategis, dan 

penentuan indikator kinerja instansi pemerintah sebaiknya menggunakan 

pendekatan Balanced Scorecard. 

  

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dianalisa pada Kantor Pertanahan Kota Manado 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakan menjabarkan komponen-komponen strategik (visi, misi, tujuan 

strategik dan strategi) Kantor Pertanahan Kota Manado kedalam sasaran-

sasaran strategik pada keempat perspektif BSC ? 

b. Apa saja yang menjadi indikator kinerja kunci (KPI), target dan inisiatif 

strategis dalam rancangan Balanced Scorecard Kantor Pertanahan Kota 

Manado ? 

c. Bagaimana  bobot  dari  masing-masing  perspektif  dan  indikator  kinerja 

kunci (KPI) dalam rancangan Balanced Scorecard Kantor Pertanahan Kota 

Manado ? 

d. Bagaimana rancangan peta strategi (strategy map) Kantor Pertanahan Kota 

Manado, dengan melakukan analisis hubungan sebab-akibat antar sasaran 

strategis ? 
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e. Bagaimana kerangka kerja berbasis Balanced Scorecard bisa diintegrasikan 

dengan kerangka kerja pengukuran kinerja yang digunakan selama ini 

(SAKIP) serta direkomendasikan kepada Kantor Pertanahan Kota Manado 

untuk mengukur kinerjanya ? 

f. Bagaimana Hasil Evaluasi terhadap implementasi kerangka Balanced 

Scorecard dan perbandingan  pengukuran kinerja kantor dengan menggunakan 

Balanced Scorecard dengan pengukuran kinerja kantor yang digunakan 

Kantor Pertanahan Kota Manado selama ini (SAKIP) ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menjabarkan komponen strategik Kantor Pertanahan Kota Manado ke dalam 

sasaran-sasaran strategik pada keempat perspektif BSC. 

b. Menentukan indikator kinerja kunci (KPI), target dan inisiatif strategis dalam 

rancangan Balanced Scorecard  Kantor Pertanahan Kota Manado. 

c. Menentukan bobot perspektif dan indikator kinerja kunci (KPI)  Kantor 

Pertanahan Kota Manado. 

d. Merancang peta strategi (strategy map) Kantor Pertanahan Kota Manado 

dengan melakukan analisis hubungan sebab-akibat antar sasaran strategis. 

e. Mengintegrasikan kerangka BSC dengan kerangka sistem pengukuran kinerja 

yang digunakan selama ini (SAKIP) serta merumuskan rekomendasi 

penggunaan kerangka kerja SAKIP berbasis Balanced Scorecard kepada 

Kantor Pertanahan Kota Manado untuk mengukur kinerjanya. 
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f. Mengevaluasi dan membandingkan pengukuran kinerja kantor dengan 

menggunakan Balanced Scorecard dengan Sistem pengukuran kinerja yang 

digunakan Kantor Pertanahan Kota Manado selama ini (SAKIP). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini akan diperoleh manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti akan diperoleh pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktis 

tentang bagaimana merancang  sebuah balanced scorecard organisasi publik. 

b. Bagi Kantor Pertanahan Kota Manado akan diperoleh masukan tentang 

perancangan balanced scorecard yang dapat digunakan untuk melengkapi 

laporan LAKIP didalam SAKIP, penyusunan program  kerja dan kegiatan 

lainnya. 

c. Sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya mengenai manajemen 

strategik berbasis balanced scorecard. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian mengenai rancangan BSC Kantor Pertanahan Kota Manado ini 

melibatkan unsur manajemen di Kantor Pertanahan Kota Manado serta 

stakeholders Kantor Pertanahan Kota Manado seperti, Masyarakat umum, tokoh 

agama, tokoh masyarakat, Pengusaha dan Investor, Pemerintah Kota Manado,   

serta para pegawai dilingkungan Kantor Pertanahan Kota Manado.  Penelitian ini 

dimulai dengan mengidentifikasi visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Manado 

selanjutnya visi dan misi ini kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan strategi 

Kantor Pertanahan Kota Manado pada keempat perspektif BSC, selanjutnya dari 
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hasil jabaran itu digunakan sebagai masukan dalam menentukan sasaran strategis, 

indikator kinerja kunci (lag indicator dan lead indicator), target dan inisatif 

strategis yang akan membentuk kerangka kerja kantor. Pada setiap sasaran 

strategik ditetapkan ukuran kinerja yang akan dicapai Kantor Pertanahan Kota 

Manado, kemudian dilanjutkan dengan membuat peta strategi kantor (map 

strategy) dengan cara menentukan hubungan sebab-akibat dari masing-masing 

sasaran strategik. Berdasarkan kerangka kerja yang telah dibuat, kemudian 

diimplementasikan  melalui pengukuran kinerja. Selanjutnya kerangka 

pengukuran kinerja berbasis BSC diintegrasikan  kerangka pengukuran kinerja 

kantor yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado selama ini yaitu 

SAKIP dan  direkomendasikan untuk digunakan  dalam mengukur kinerja Kantor 

Pertanahan Kota Manado. Hasil implementasi kerangka pengukuran kinerja 

berbasis BSC dan pengukuran kinerja kemudian dievaluasi dan dibandingkan 

dengan kerangka pengukuran kinerja dan hasil pengukuran kinerja kantor yang 

digunakan Kantor Pertanahan Kota Manado selama ini (SAKIP).  
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