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1 PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

 Kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah selama ini 

sebagian besar masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Hal ini 

ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui 

media masa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi 

pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, 

maka peningkatan kualitas layanan mutlak harus terus dilakukan. Masyarakat, 

sebagai pengguna layanan memiliki peran penting dalam memberikan umpan 

balik bagi peningkatan kualitas layanan yang diperolehnya.  

Layanan pertanahan mempunyai arti strategis bagi kepentingan 

masyarakat terutama dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum atas suatu bidang tanah. Tinggi rendahnya kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas pelayanan pertanahan sangat ditentukan oleh kinerja 

aparat pertanahan dalam memberikan pelayanan. 

 Terdapatnya kesenjangan antara persepsi masyarakat mengenai kualitas 

pelayanan pertanahan dengan kualitas pelayanan yang sebenarnya diharapkan 

oleh masyarakat menyebabkan adanya perasaan puas atau tidak puas dari 

masyarakat. Persepsi masyarakat yang menyatakan puas jika kualitas pelayanan 

pertanahan yang diberikan sesuai dengan harapannya. Namun jika persepsi 

masyarakat di bawah harapan yang sesungguhnya berarti masyarakat tidak puas 

dengan pelayanan yang diberikan.  

Hasil survei Indeks Integritas Sektor Publik Tahun 2013 yang 

dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperlihatkan total 

rata-rata indeks integritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah 6,36 dari 

skala 0 sampai dengan 10 dan dari standar minimal yang ditetapkan sebesar 6,00. 

Artinya, meskipun berada di atas standar minimal, tetapi integritas kinerja BPN 

harus terus ditingkatkan dalam melayani masyarakat. 

Tujuan rencana strategis Badan Pertanahan Republik Indonesia (BPN RI) 

Tahun 2009-2014 yang telah ditetapkan, salah satu diantaranya adalah 

meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar lebih berkualitas, 

cepat, akurat, transparan dan akuntabel dengan tetap menjaga kepastian hokum. 

Dengan kata lain, BPN sebagai penyedia layanan di bidang pertanahan 

berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan harapan dapat 

diakses secara mudah, murah, cepat, dan memberi kepuasan kepada pengguna 

layanan tersebut. 

Peningkatan layanan pertanahan yang berkualitas dan berdasarkan 

keadilan oleh BPN masih merupakan salah satu tuntutan masyarakat. Hal ini 

ditandai oleh keluhan masyarakat mengenai prosedur pengurusan dalam bidang 

pertanahan yang panjang dan berbelit-belit, serta mahalnya biaya yang harus 

dibayar. Secara yuridis formal, keinginan masyarakat tersebut telah diakomodasi 

dalam peraturan perundangan yang memangkas prosedur yang bertele-tele dan 

panjang tersebut sebagai wujud komitmen BPN untuk memberikan kepastian 

dalam hal waktu dan biaya pelayanan. Ketentuan dimaksud antara lain adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan 
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Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan 

Pengaturan Pertanahan di lingkungan BPN. Namun, penerapan peraturan-

peraturan ini dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat belum sesuai dengan 

harapan mengingat banyak faktor, antara lain ketidaksiapan petugas pertanahan di 

daerah.  

Perubahan kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sangat diharapkan agar pelayanan pertanahan dapat diakses secara mudah, murah, 

cepat, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat luas. Masyarakat atau 

perseorangan yang mendapat kuasa/ditugaskan perusahaan atau institusi pengguna 

layanan pertanahan pada Kantor Pertanahan disebut sebagai pemohon. 

 Adnan (2007), menyatakan bahwa khususnya untuk kegiatan pendaftaran 

tanah pertama kali sebagai kewajiban Pemerintah Indonesia, baik dalam rangka 

pengakuan/penegasan maupun pemberian hak atas tanah kemampuannya masih 

sangat terbatas. Sejak diterbitkan UUPA yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 

24 Tahun 1997 hingga tahun 2010, tanah-tanah yang sudah terdaftar baru             

± 45 juta bidang atau ± 52.94 persen dari perkiraan total  bidang tanah yang ada. 

Hal ini mengindikasikan dalam beberapa tahun ke depan, BPN akan menghadapi 

tantangan yang sangat besar untuk menyelesaikannya, sehingga diperlukan 

berbagai upaya untuk mendorong peningkatan kinerja pelaksanaannya. 

 Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 

ditetapkan 6 (enam) kelompok pelayanan pertanahan sebagai berikut : (a) 

Pendaftaran Tanah Pertama Kali, (b) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, (c) 

Pencatatan dan Informasi Pertanahan, (d) Pengukuran Bidang Tanah, (e) 

Pengaturan dan Penataan Pertanahan, dan (f) Pengelolaan Pengaduan. Keenam 

kelompok pelayanan tersebut dirinci lebih lanjut menjadi 65 jenis pelayanan 

pertanahan yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan sebagai bentuk 

pelaksanaan tugas dan fungsinya.  

Pelayanan pertanahan memiliki hubungan erat dengan laju pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan gambaran mengenai keadaan 

perekonomian suatu daerah pada suatu waktu. Demikian halnya perkembangan 

perekonomian di Kabupaten Badung bisa ditunjukkan dengan melihat 

perkembangan PDRB-nya. Secara sektoral PDRB Kabupaten Badung Tahun 2013 

kondisinya sedang menurun bila dibandingkan dengan keadaan pada Tahun 2012. 

Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang turun dari 7,30 persen 

pada Tahun 2012 menjadi 6,41 persen pada Tahun 2013 (BPS Kabupaten Badung 

2013). 

Jenis pelayanan pertanahan yang berkaitan erat dengan pertumbuhan 

ekonomi adalah Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah kegiatan 

Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun sub kegiatan Jual Beli dan 

jenis kegiatan Hak Tanggungan. Optimalisasi semua pelayanan tersebut harus 

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kantor Pertanahan 

Kabupaten Badung yang terletak di Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kuta 

– Badung  menempati tanah seluas 1.600 m
2
 dengan luas bangunan 3 (tiga) lantai 

kurang lebih 800 m
2
 secara fisik kurang memadai untuk pelayanan pertanahan 

dengan volume yang sangat besar. Demikian juga dengan pegawai sejumlah 67 

orang kurang proporsional dibandingkan dengan beban pekerjaannya. Saat ini, 
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langkah yang sudah ditempuh adalah dengan menerima pegawai harian untuk 

membantu kelancaran pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Badung. 

Volume pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung  

termasuk dalam kategori tinggi. Realisasi Pelayanan Pemeliharaan Data 

Pendaftaran Tanah kegiatan Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun 

sub kegiatan Peralihan Hak Jual Beli dan jenis kegiatan Hak Tanggungan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Badung selama tiga tahun berturut-turut ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1 Realisasi pelayanan peralihan hak jual beli dan hak tanggungan pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Tahun 2012-2014 

No Kegiatan 

Tahun 

2012 2013 2014 

Masuk Selesai Masuk Selesai Masuk Selesai 

1 Peralihan Hak Jual 

Beli 

10.571 10.255 13.499 13.734 7.989 8.070 

2 Hak Tanggungan 7.797 7.695 9.965 10.067 8.981 8.981 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Tahun 2015 

 

 Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa Pelayanan Peralihan Hak Jual 

Beli dan Hak Tanggungan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung volumenya 

selalu tinggi, meningkat dari tahun 2012 dan 2013, namun turun pada tahun 2014. 

Hal ini tidak sebanding dengan kondisi kantor yang relatif sempit, sehingga sangat 

menarik untuk dilakukan penelitian lanjutan dalam rangka mengukur tingkat 

kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan pertanahan pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Badung.  

 

 

Rumusan Masalah 

 

 Secara konseptual, pelayanan pertanahan merupakan salah satu pelayanan 

publik yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai tugas 

dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna 

layanan dengan menggunakan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai 

pedoman pemberian layanan di bidang pertanahan. Standar pelayanan ini 

merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan 

yang baik dan telah ditetapkan dalam bentuk instrumen kebijakan di bidang 

pertanahan. Dalam menilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan 

pertanahan digunakan metode servqual yang dikemukakan oleh Zeithaml et al. 

(1990) dengan lima dimensi kualitas pelayanan yaitu tangibles, reliability, 

responsiveness, assurance, dan empathy. 

 Berdasarkan hasil Realisasi Pelayanan Peralihan Hak Jual Beli dan Hak 

Tanggungan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Tahun 2012-2014 

sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut : 

a. Bagaimana tingkat kepuasan pemohon terhadap pelayanan pertanahan pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung? 
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b. Indikator-indikator apa yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan 

kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan pertanahan pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Badung? 

c. Kebijakan apa yang harus ditempuh untuk meningkatkan kepuasan pemohon 

terhadap kualitas pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Badung? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Penelitian dilakukan untuk memperoleh fakta dan data hasil analisis yang 

komprehensif mengenai kualitas pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Badung dalam rangka memberikan kepuasan pelayanan kepada 

pemohon. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis tingkat kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan 

pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. 

b. Menganalisis indikator-indikator yang perlu diprioritaskan untuk 

meningkatkan kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan pertanahan 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. 

c. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepuasan pemohon terhadap 

kualitas pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 Implikasi kebijakan bagi yang direkomendasikan untuk meningkatkan 

kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan pertanahan, diharapkan dapat 

memberikan bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Badung pada khususnya, dan Badan Pertanahan Nasional pada 

umumnya. Kebijakan tersebut ditujukan  dalam rangka memperbaiki, memelihara 

maupun meningkatkan kepuasan pemohon terhadap kualitas pelayanan pertanahan 

yang diberikan kepada pemohon sebagai pengguna layanan. Selain itu, penelitian i 

 

 

Ruang Lingkup 

 

 Kegiatan pelayanan di bidang pertanahan meliputi 65 jenis layanan. 

Berdasarkan hal itu maka kajian dalam penelitian ini difokuskan pada kualitas 

pelayanan peralihan hak jual beli dan hak tanggungan pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Badung periode Tahun 2014. Kegiatan pelayanan pertanahan yang 

diberikan kepada pemohon sebagai pengguna layanan pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Badung berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan di Lingkungan BPN 

(selanjutnya disebut SPPP). 

 Materi penelitian ini memfokuskan pada dimensi kualitas pelayanan yang 

dikemukakan oleh Zeithaml et al. (1990) untuk kemudian dijadikan rujukan 

utama. Selanjutnya, indikator kinerja pelayanan publik disusun menurut indikator 

yang dikemukakan oleh Prasojo et al. (2006). Adapun yang dimaksud dengan 
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pemohon dalam penelitian ini adalah masyarakat (baik pemilik tanah maupun 

penerima kuasa pemrosesan sertipikasi tanah) yang mengajukan berkas 

permohonan pelayanan peralihan hak jual beli dan hak tanggungan pada saat 

penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.   

Kantor Pertanahan Kota Badung dipilih sebagai lokasi penelitian dengan 

mempertimbangkan aspek kulitatif dan kuantitatif. Aspek kulitatif yang menjadi 

dasar pertimbangan pemilihan Kabupaten Badung adalah lokasi yang berada di 

Provinsi Bali yang merupakan gerbang kedua masuknya investasi asing di 

Indonesia. Selain itu, Kabupaten Badung merupakan wilayah kabupaten yang 

mempunyai kepadatan penduduk terbesar ketiga di Provinsi Bali (BPS Provinsi 

Bali 2014). Adapun aspek kuantitatif meliputi laju pertumbuhan ekonomi wilayah 

dan volume pelayanan. Laju pertumbuhan ekonomi wilayah sebanding dengan 

besarnya kebutuhan pelayanan pertanahan. Kabupaten Badung mempunyai laju 

pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan wilayah 

Kabupaten Badung mencapai 6.41 persen  (BPS Kabupaten Badung 2013).  Selain 

itu, volume pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung relatif tinggi jika 

dibanding dengan kantor pertanahan kabupaten lain di wilayah Provinsi Bali. 

Berdasarkan data peralihan hak dan hak tanggungan tahun 2012 sampai dengan 

2014, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melayani rata-rata sekitar 19.600 

permohonan.  

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

Kerangka Teoritis 

 

Kebijakan Pelayanan Pertanahan 

 Adnan (2007), mengemukakan bahwa pelayanan pendaftaran tanah 

merupakan salah satu dari beberapa jenis pelayanan pertanahan yang dilaksanakan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kegiatan pendaftaran tanah ini 

merupakan bagian integral dari kebijakan pengelolaan pertanahan di Indonesia, 

dimana secara umum mempunyai tujuan akhir mewujudkan “tanah untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat”. Pada dasarnya tujuan dari kegiatan pelayanan 

pendaftaran tanah sebagaimana telah digariskan dalam UUPA Pasal 19 adalah 

agar hak atas tanah terjamin kepastian hukumnya (rechtkadaster). Sebagai alat 

bukti untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah 

kepada pemegangnya diberikan sertipikat tanah (Sumardjono 2006). Dengan 

adanya sertipikat ini diharapkan masyarakat pemilik tanah lebih merasa yakin 

dengan haknya terhadap bidang tanah yang dikuasainya. Selain itu, Parlindungan 

(1998) mengemukaan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu usaha yang 

modern untuk membuktikan hak seseorang dengan bukti hak yang dipunyai 

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat. Pendaftaran tanah ini menghindari 

kemungkinan sengketa perbatasan dan juga kepastian hukum serta perlindungan 

hukum bagi para pemiliknya. Sebagian besar sengketa pertanahan disebabkan 

oleh masalah pengakuan orang lain atas tanahnya yang semestinya dapat 

dikurangi jika tanah tersebut sudah terdaftar di kantor pertanahan (Rahmi 2009). 
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