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MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh maka itu adalah untuk dirinya

sendiri, dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa

dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhan-mulah kamu dikembalikan”

(Qs. Al-Jatsiyah : 15)

“Sesungguhnya, di samping kesukaran itu ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah : 6)

“Sebelum menilai orang lain, lihatlat diri kamu sendiri untuk dinilai”

(Penulis)
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ABSTRAK

Ananta Budhi Baktiar, D1107507, Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah
Melalui Program Larasita di Kabupaten Karanganyar, Skripsi, Jurusan Ilmu
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas
Maret Surakarta, 2009, 108 Halaman.

Salah satu badan yang berwenang dan bertugas serta berfungsi untuk
menangani masalah pertanahan secara nasional adalah Badan Pertanahan Nasional
yang bertugas serta mengembangkan administrasi pertanahan, khususnya Kantor
Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menciptakan mobile
service yang berbasis teknologi modern yaitu Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi
Tanah atau disebut dengan Larasita.

Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana Kualitas Pelayanan
Sertifikasi Tanah Melalui Program Larasita di Kabupaten Karanganyar serta apa
faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaanya. Penelitian ini
merupakan suatu penelitian diskriptif kualitatif, dimana peneliti bermaksud untuk
menggambarkan fenomena yang ada dengan menganalisis dan menyajikan fakta
secara sistematis untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang secara tidak
langsung untuk mendukung data primer. Sumber data diperoleh dari hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan
teknik purposive sampling dimana sampel yang diambil berdasarkan
pertimbangan tertentu. Analisis data menggunakan analisa model interaktif,
dengan tiga alur kegiatan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik
triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan
Sertifikasi Tanah Melalui Program Larasita di Kabupaten Karanganyar sudah
berjalan dengan baik, kualitas tersebut meliputi: 1. Bukti Langsung, yaitu
sosialisasi yang terus menerus dilakukan, serta dengan peralatan yang lengkap dan
modern, dan hasil yang telah dicapai selama tiga tahun adalah 10.207 bidang
tanah sudah bersertifikat 2. Kehandalan yaitu melakukan proses pelayanan yang
cepat dan teliti sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 3. Daya Tanggap
yaitu menjawab dengan jelas dan cepat keluhan dari masyarakat mengenai
masalah pertanahan 4. Jaminan yaitu kemampuan dan pengetahuan dari petugas
larasita yang baik dan transparan dalam hal biaya untuk pensertifikatan 5. Empati
yaitu sikap yang baik, sopan santun dan sedikit perhatian dari petugas kepada
masyarakat pengguna jasa Larasita. Faktor-faktor pendukungnya antara lain:
aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan dan keterampilan, serta sarana
pelayanan. Sedang untuk faktor penghambatnya adalah mengenai masih
kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah.



xv

ABSTRACT

Ananta Budhi Baktiar, Dl107507, Services Quality of Land Certification
Through Larasita Program in Karanganyar Regency, Thesis, State
Adminitration Department, Faculty of Social and Politics Science, Sebelas Maret
University Surakarta. 2009, 108 Pages.

One of institution in charge and undertakes and functioning to handle land
problem nationally is National Land Affairs Department which having task and
develops land administration, especially Land Affair Office of Karanganyar
Regency for the agenda of improvement of public service, Land Affairs Office of
Karanganyar Regency creates mobile service based on modern technology that is
Public Service for Land Certification (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah)
or called as Larasita.

The problem formula is how Services Quality of Land Certification
through Larasita Program in Karanganyar Regency and supplementary factor and
also resistor in its execution. This research is a descriptive qualitative research,
where researcher haves an eye to describe the phenomenon with analyzing and
presents fact systematically to make the comprehension and conclusion
withdrawal easier. Data source applied is primary and secondary data which
indirectly to support primary data. Data source obtained from result of interview,
observation and documentation. Data collecting technique applies purposive
sampling technique where sample taken based on certain consideration. Data
analysis applies interactive model analysis, with three activity paths covers data
reduction, data presentation and conclusion withdrawal. To guarantee data
validity, researcher applies triangulation technique.

Based on result can be concluded that Services Quality of Land
Certification through Larasita Program in Karanganyar Regency has run
successfully, 1. direct proof, that is socialization which always be done, and with
using a modern and complete equipments, and result which has been reached
during three years is that 10.207 land areas has having certificate 2. mainstay that
is doing service process that is quickly and accurate as according to procedure
which has been specified 3. perceptive power that is replying clearly and quickly
sigh from public about land problem 4. guarantee that is ability and knowledge
from larasita officer which is good transparent and in the case of certificate
expense 5. empathy that is good attitude, respectful, well mannered and a little of
attention from officer to public who use Larasita service.



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya pertambahan penduduk, maka semakin

bertambah pula kebutuhan hidup penduduk, salah satu kebutuhan primer

setelah kebutuhan sandang dan pangan yang penting untuk kelangsungan

hidup penduduk atau manusia adalah kebutuhan akan tanah dan rumah. Dan

hal ini disebabkan karena tanah dan rumah berfungsi sebagai tempat untuk

tempat tinggal ataupun dijadikan sebagai tempat untuk usaha.

Kebutuhan masyarakat akan tanah dan rumah yang dari tahun ke tahun

semakin meningkat. Maka dapat dipastikan kebutuhan dalam pembuatan

sertifikat tanah akan meningkat pula, hal ini karena sertifikat tanah merupakan

alat bukti kepemilikan tanah yang sah oleh seseorang.

Menurut PP 24 tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak

atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun,

dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah

yang bersangkutan. Sertifikat juga memiliki fungsi sebagaimana yang

tercantum dalam PP 24 tahun 1997, pasal 32 yang berbunyi: sertifikat

merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya.

Di mata hukum setiap pengakuan hak oleh seseorang atau kelompok

masyarakat atas sesuatu hal haruslah didasarkan pada bukti yang sah dan kuat,
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hal tersebut juga menyangkut masalah hak atas tanah dan rumah. Dimana

hukum yang terkait dengan hak atas tanah dan rumah adalah hukum perdata,

sangat memprioritaskan bukti dokumen atau tertulis yang dapat menjelaskan

tentang subjek dan objek yang tergambarkan mengenai dasar hak kepemilikan

seseorang atas tanah dan rumah yang dimaksud. Tanpa bukti dokumen tertulis,

seseorang atau kelompok masyarakat tidak dapat membuat pengakuan di mata

hukum mengenai hak milik atas rumah dan tanah yang dimaksudkan.

Mengenai perkembangannya sampai saat ini, kebutuhan terhadap tanah

dan rumah dapat memunculkan berbagai konflik dan sengketa, baik antara

perorangan maupun suatu kelompok terkait. Sengketa-sengketa tersebut antara

lain, sengketa waris, sengketa kepemilikan, sengketa penguasaan tanpa hak

atas tanah dan rumah secara perorangan. Bahkan sampai terjadi penggusuran

terhadap bangunan liar yang ada di tanah Negara atau perorangan, adalah

konflik yang kian hari kian banyak terjadi pada saat-saat sekarang ini.

Kebanyakan kasus sengketa terjadi karena adanya “claim” kepemilikan

hak milik, maupun penguasaan atas tanah dan rumah. Masing-masing pihak

yang bersengketa merasa paling benar dan berhak menguasai atas tanah yang

dipersengketakan. Yang akhirnya kasus sengketa pun akan dibawa ke jalur

hukum, sehingga pengadilan harus dapat menyelidiki, membuktikan, dan

memutuskan kepada pihak mana keabsahan kepemilikan hak atas tanah dan

rumah dijatuhkan. Untuk menghindari permasalahan seputar kepemilikan

maupun penguasaan atas tanah dan atau rumah, maka perlu diketahui tentang

apa saja hal penting yang menyangkut hak atas tanah dan atau rumah tersebut.
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Setiap orang atau badan hukum berhak memiliki bangunan gedung

atau bagian bangunan gedung, serta memperoleh bukti sah kepemilikannya.

Bukti surat kepemilikan bangunan gedung, baik itu untuk rumah maupun

untuk tempat usaha, yang diperoleh dari proses pendataan bangunan gedung

untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatannya yang dilakukan oleh

pemerintah daerah setempat.

Dalam pasal 8, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dijelaskan

bahwa, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif

yang meliputi :

1. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang

hak atas tanah;

2. Status kepemilikan bangunan gedung; dan

3. Izin mendirikan bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Demi menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembuatan

bangunan gedung, maka setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan

teknis dan administrasi terkait. Pengaturan persyaratan admnistratif bangunan

gedung berfungsi agar pemohon atau pendaftar mengetahui lebih rinci tentang

persyaratan yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung, baik dari

segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status kepemilikan bangunan

gedungnya, maupun kepastian hukum, bahwa bangunan gedung yang

didirikan tersebut telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah dalam

bentuk izin mendirikan bangunan gedung.
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Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan kepastian

hukum terhadap hak–hak warga negaranya, baik hak perseorangan maupun

publik atas tanah dan rumah. Pemerintah telah menekankan pentingnya

pendaftaran hak atas tanah serta pengurusan izin mendirikan bangunan.

Berbagai peraturan dari yang sifatnya paling umum hingga teknis sekalipun

tentang pendaftaran hak atas tanah dan perizinan mendirikan bangunan, baik

untuk rumah tempat tinggal ataupun bangunan untuk tempat usaha telah

dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah. Harapannya, seluruh lapisan

masyarakat dapat memperhatikan sejumlah peraturan terkait tersebut dengan

cermat dan seksama, sehingga benar–benar muncul kesadaran akan

pentingnya mengurus memiliki bukti hak milik atas tanah dan rumah. (Eko

Yulian Isnur. Dalam bukunya ”Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan

Tanah”. 2008)

Pemerintah sudah menganjurkan kepada masyarakat yang memiliki

tanah atau bangunan untuk membuat sertifikat tanah yang sah, tetapi

masyarakat kadang malas untuk mengurus sertifikat tanahnya, karena mereka

masih beranggapan mengurus sertifikat tanah disamping repot dan sudah

terbayang prosesnya pasti rumit. Kadang kalau tidak jeli dalam pengurusan

sertifikat tanah maka akan selalu dibayangi dengan ulah oknum maupun sosok

penghubung mafia sertifikat dengan menjanjikan proses sertifikasi cara cepat

dan instant tentunya dengan tambahan biaya dibawah tangan. (Sumber:

Headline “CJDW Fm” Radio Jantung Kota Boyolali Pada 16 Pebruari 2009 /

www.dekrit.com)
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Adanya anggapan dari masyarakat tentang sulitnya mengurus sertifikat

tanah dengan ditambah biaya yang mahal, tidak ada kepastian waktu serta

proses pelayanan yang berbelit-belit, yang akhirnya berdampak pada

banyaknya tanah yang masih belum bersertifikat, khususnya di Kabupaten

Karanganyar. Dari sekitar 68.000 bidang tanah yang menjadi obyek sertifikasi,

75% di antaranya atau 48.000 bidang sudah bersertifikat, sehingga 25 % atau

20.000 bidang tanah masih belum bersertifikat (Sumber: Harian Joglosemar

Pada Januari 2008 / www.google.co.id )

Opini masyarakat tentang persoalan-persoalan yang menyangkut

rumitnya pengurusan sertifikat tanah dengan waktu yang lama, berbelit-belit,

tidak jelas dan segudang permasalahan lain yang mewarnai setiap pengurusan

surat-surat tanah. Sehingga hal semacam ini terkesan disengaja oleh pihak-

pihak yang ingin mengambil keuntungan, dan akan berdampak pada

masyarakat yang malas untuk mengurus hak atas tanahnya dalam memperoleh

kepastian hukum atas bidang tanah yang dikuasai atau dimilikinya. Semua

pasti sepakat, seiring perkembangan dan perjalanan waktu, kondisi seperti itu

harus dikikis habis.

Keadaan geografis kabupaten karanganyar juga menjadi salah satu

penyebab masyarakat malas untuk melakukan pendaftaran tanahnya ke

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Salah satunya adalah karena

sebagian kawasan timur kabupaten karanganyar masih merupakan daerah

pegunungan yang sulit di jangkau dan masih banyak terdapat daerah

pemukiman didalamnya sehingga jauh dari kota atau Kantor Pertanahan
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Kabupaten Karanganyar dan hal ini di tambah dengan masih minimnya alat

transportasi untuk menuju ke kota. Sehingga permasalahan tersebut menjadi

salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat malas untuk melakukan

pensertifikatan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Sebagai instansi Pemerintah, Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara optimal. Khususnya mengenai masalah pertanahan dan

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Badan Pertanahan Nasional

dalam lingkungan wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Karanganyar, dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas

Pemerintahan Daerah khususnya dalam pemberian pelayanan prima, Bupati

Karanganyar didukung oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Karanganyar melakukan inovasi dan terobosan berani dengan merumuskan

salah satu bentuk pelayanan di bidang sertifikasi pertanahan. Adapun model

pelayanan dimaksud adalah Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah di

Kabupaten Karanganyar yang disingkat LARASITA, Larasita merupakan

suatu sistem aplikasi pelayanan LOC (Land Office Computerization) yang

dilakukan secara mobile dengan memanfaatkan teknologi Wi-Fi atau disebut

LOC Mobile yang dapat mengunjungi masyarakat di wilayah Kabupaten

Karanganyar dimanapun mereka berada. Hal ini sudah terlaksana sejak tahun

2005 dan diresmikan pada tanggal 19 Desember 2006 oleh Bupati

Karanganyar, Ibu Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih S.Pd. M.Hum.
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Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai instansi yang

berfungsi dibidang Public Service dituntut harus mampu memberikan

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yaitu

memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan Prima menjadi hal yang wajib

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, karena salah satu ciri

pemerintahan yang baik atau good governance adalah terwujudnya pelayanan

prima atau pelayanan yang baik, yang memiliki tujuan untuk menciptakan rasa

puas masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu wujud pelayanan yang baik

dalam hal ini adalah dalam pembuatan sertifikat tanah melalui Larasita.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas dan untuk mewujudkan pelayanan

yang terbaik kepada masyarakat, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

harus meningkatkan kualitas pelayanannya dengan memberikan fasilitas-

fasilitas yang dapat mempermudah dalam pelayanan sertifikasi tanah. Selain

program Larasita tersebut diatas, fasilitas lain yang dengan menggunakan

teknologi-teknologi terkini, yang antara lain adalah melalui program INTAN

KARANGANYAR (Informasi Interaktif Pertanahan Karanganyar) dan Sistem

Informasi Interaktif Pertanahan Berbasis Seluler (melalui SMS / SMS

Request) yang berfungsi untuk menyampaikan informasi secara afisien, efektif

dan up to date.

Larasita mempunyai fungsi yang sama dengan Loket Pelayanan (Front

Office) yang ada di Kantor Pertanahan, terdiri atas 4 loket pelayanan, yaitu

loket informasi, loket penerimaan berkas, loket pembayaran, dan loket

pengambilan produk, dengan dilengkapi kendaraan mobil yang didalamnya
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terdapat laptop mobile, printer dan peralatan-peralatan pendukung lainnya

yang mampu melakukan transfer dan komunikasi data secara online ke server

LOC yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, sehingga apa

yang terjadi di mobil Larasita akan terbaca langsung di Kantor Pertanahan,

begitu juga sebaliknya. Dengan demikian maka sistem pelayanan pertanahan

pada Larasita sama dengan sistem pelayanan yang dilakukan di Kantor

Pertanahan, baik mengenai prosedur, syarat dan biaya.

Penulis tertarik menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai lokasi

penelitian dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan

bagian dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang telah memanfaatkan

perkembangan teknologi dan budaya untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan baik. Dan dengan program layanan rakyat untuk sertifikasi

tanah (Larasita) ini, yang akhirnya menjadikan Larasita terpilih sebagai

program percontohan bagi 25 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas,

maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program

Larasita di Kabupaten Karanganyar?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelayanan

melalui program Larasita di Kabupaten Karanganyar?
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C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Operasional

Untuk mengetahui kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program

Larasita, serta respon masyarakat dan faktor apa saja yang dapat

menghambat dan mendukung terhadap progam Larasita di Kabupaten

Karanganyar.

2. Tujuan Fungsional

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi input yang berguna

untuk Kabupaten Karanganyar dan khususnya Kantor Pertanahan

Kabupaten Karanganyar dalam peningkatan kualitas pelayanan seritifikasi

tanah.

3. Tujuan Individual

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1)

pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain :

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan

Kabupaten Karanganyar dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

sertifikasi tanah melalui program Larasita.

2. Untuk mengasah kemampuan penulis dalam merespon suatu masalah,

pengumpulan data dan informasi kemudian menganalisis secara ilmiah.
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3. Dalam kajian teoritis, diharapkan bisa menjadi acuan identifikasi variabel-

variabel yang telah diteliti, dan memberikan peluang bagi penelitian lebih

lanjut.

E. Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat

digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai

organisasi. (Sugiyono, 2008: 55). Sehingga teori diperlukan untuk mengetahui

seberapa efektifkah kegiatan yang sedang dilakukan suatu organisasi.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teori yang mendukung

penelitian :

1. Kualitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 467), kualitas

dimaknai sebagai tingkat baik buruknya sesuatu, dan setiap manusia

memiliki pandangan dan pengertian masing-masing mengenai kualitas dan

tergantung dari orang yang menggunakannya dan dimana istilah itu

dipakai

Menurut Goetsh dan Davis (1994), kualitas merupakan suatu

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses,

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pendekatan yang

dikemukakan Goetsch Davis ini menegaskan bahwa kualitas bukan hanya

menekankan pada aspek hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi juga

menyangkut kualitas manusia, kualitas proses dan kualitas lingkungan.

(Zulian Yamit, 2005: 8)
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Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan.

Kualitas memberi suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan

hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama

harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian perusahaan

dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dimana perusahaan

memaksimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang

menyenangkan. Pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan

kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang telah

memberikan kualitas memuaskan.

Dari pengertian tersebut diatas dapat diambil sebuah garis besar

arti kualitas yaitu kondisi yang menunjukkan kesesuaian antara yang

diharapkan dengan kenyataannya.

2. Pelayanan

Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 504)

disebutkan bahwa “melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus)

apa-apa yang diperlukan seseorang, meladeni, sedangkan pelayanan adalah

perihal atau cara melayani, servis atau jasa; kemudahan yang diberikan

sehubungan dengan jual beli barang atau jasa”.

Menurut Endar Sugiarto (1999: 36) dalam Psikologi Pelayanan

Dalam Industri Jasa adalah: “Pelayanan adalah suatu tindakan yang

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan,
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tamu, klien, pasien, penumpang, dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya

hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani”.

Sama halnya dengan definisi manajemen, definisi pelayanan juga

sangat banyak, definisi yang sangat simpel adalah diberikan oleh

Ivancevich, Lorenzi, Skiner dan Crosby (1994: 448): pelayanan adalah

produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan

usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. Sedang untuk definisi

yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos, “Pelayanan adalah suatu

aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak

dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen

dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan

pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan

konsumen/pelanggan.” (Ratminto & Atik Septi Winarsih, 2006: 2).

Moenir (1995: 26-27) juga menyampaikan pengertiannya

mengenai pelayanan, bahwa : “Pelayanan umum adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor

materiil melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya”.

Zulian Yamit (2005: 21) mengemukakan Ada beberapa

karakteristik jasa pelayanan yang dapat memberikan jawaban yang lebih

mantap terhadap pengertian jasa pelayanan, karakteristik jasa tersebut

adalah :
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1. Tidak dapat diraba (intangibility).

2. Tidak dapat disimpan (inability to inventory).

3. Produksi dan konsumsi secara bersama.

4. Memasukinya lebih mudah.

5. Sangat dipengaruhi oleh faktor dari luar.

Kegiatan pelayanan umum diarahkan pada terselenggaranya

pelayanan untuk memenuhi kepentingan umum/ kepentingan perorangan,

melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani. Supaya

pelayanan umum berhasil baik unsur pelaku sangat menentukan. Pelaku

dapat berbentuk badan/organisasi yang bertanggung jawab atas

terselenggaranya pelayanan dan manusia sebagai pegawai. (Rina Dian

Pertiwi. Skripsi 2008 : 20)

Pelayanan akan bisa berjalan dengan baik jika pemerintah selaku

penyelenggara pelayanan memiliki orientasi yang benar mengenai hakikat

dari kedudukannya sebagai abdi masyarakat dan menganggap masyarakat

sebagai klien yang harus senantiasa dijaga kepuasan atas pelayanan yang

telah diberikan kepada mereka. (Rina Dian Pertiwi. Skripsi 2008 : 20)

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2002:6) jasa atau services

merupakan aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.

Contohnya bengkel reparasi, salon kecantikan, kursus ketrampilan, hotel,

rumah sakit, dan sebagainya.

Menurut Poerwadarminta (dalam Maria Ulfah 2005: 16)

“pelayanan” berasal dari kata menolong, menyediakan segala sesuatu yang
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diperlukan oleh orang lain, atau pe(r) layanan yang artinya melayani. Jadi

pelayanan adalah melakukan perbuatan melayani apa yang diperlukan dan

diharapkan oleh orang lain dengan bantuan pihak lain yang menyediakan

sesuatu yang diperlukan oleh orang lain tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa pelayanan

umum merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ataupun

kepentingan orang lain dengan cara melalui sistem dan metode tertentu,

sistem dan metode tersebut bisa berbentuk satu instansi atau organisasi

khusus yang bergerak dibidang pelayanan jasa. Dan pelayanan dapat

berjalan dengan baik apabila petugas yang melakukan pelayanan bisa

mengerti bahwa kedudukannya sebagai abdi masyarakat.

3. Kualitas Pelayanan

Kualitas jasa/pelayanan menurut Wyckof (dalam Lovelock, 1998)

kualitas jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian

atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan

(Fandy Tjiptono, 1996: 59).

Collier, 1987 memiliki pandangan lain dari kualitas jasa pelayanan,

yaitu lebih menekankan pada kata pelanggan, pelayanan, kualitas dan level

atau tingkat. Pelayanan terbaik pada pelanggan (excellent) dan tingkat

kualitas pelayanan merupakan cara terbaik yang konsisten untuk dapat

mempertemukan harapan konsumen (standar pelayanan eksternal dan

biaya) dan sistem kinerja cara pelayanan (standar pelayanan internal, biaya

dan keuntungan). (Zulian Yamit 2005: 22)
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Menurut Zeithaml, Berry dan Parasuraman, 1985 telah melakukan

berbagai penelitian terhadap beberapa jenis jasa/pelayanan, dan berhasil

mengindentifikasi lima dimensi karakteristik yang digunakan oleh para

pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan, kelima dimensi

karakteristik kualitas pelayanan tersebut adalah :

1. Bukti langsung (tangibles), yaitu meliputi fasilitas fisik,

perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi.

2. Kehandalan (Reliability), yaitu kemampuan memberikan

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan

memuaskan serta sesuai dengan yang telah dijanjikan.

3. Daya tanggap (Responsiveness), yaitu keinginan para staf untuk

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan

tanggap.

4. Jaminan (Assurance), yaitu mencakup pengetahuan,

kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang

dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan.

5. Empati (Empathy) yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan

hubungan, komunikasi yang baik, dan perhatian yang tulus

terhadap kebutuhan para pelanggan.

(Zulian Yamit, 2005: 10).

Selain Parasuraman dan kawan-kawan, masih ada pakar lain yang

mencoba merumuskan dimensi atau faktor yang dipergunakan konsumen
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dalam menilai kualitas jasa/pelayanan. Salah satunya adalah Gromroos

(dalam Edvardsson, et al., 1994) yang menyatakan bahwa ada tiga kriteria

pokok, yaitu outcome-related, process-related, dan image-related criteria.

Untuk dapat menciptakan kualitas pelayanan yang baik, maka perlu

didukung dengan sistem informasi yang baik pula, seperti journal dibawah

ini:

“O'Brein dan Sundgren, public information systems (PIS) as “an
organized combination of people, hardware, , hardware, software,
communication network, and data resources that collects,
transform and disseminates information for public use”. “
Sundgren (2005) further highlights that highlights actors
interacting with the PIS can be categorized into three parts,
namely, (i) the individual as a citizen or client (ii) organizations
either profit oriented or non-profit and (iii) government agencies
and statutory bodies operating at differing levels”.

O'Brein dan Sundgren mendefinisikan sistem informasi publik

(PIS) sebagai "suatu kombinasi dari orang-orang yang terorganisir,

perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya dan

data yang dikumpulkan, dan mentransformasikan”. menyebarkan

informasi untuk keperluan publik. Sundgren (2005) yang lebih, pelaku

interaksi dengan PIS dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu :

(i) Individu sebagai warga negara atau klien,

(ii) Organisasi baik mencari keuntungan atau tidak mencari

keuntungan,

(iii) Instansi pemerintah dan badan-badan hukum yang beroperasi di

berbagai tingkatan, yaitu pusat, regional atau lokal.



17

(International Journal of Public Information System, vol 2009:1 /

www.ijpis.net)

Dari beberapa definisi pengertian kualitas dan pelayanan tersebut

diatas, maka dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa kualitas pelayanan

adalah kemampuan pihak penyelenggara pelayanan untuk memberikan

pelayanannya kepada individu atau kelompok pengguna layanan tersebut

dan didukung dengan teknologi informasi sehingga kepuasannya hanya

bisa dirasakan oleh pengguna pada saat layanan atau jasa itu diberikan

4. Pelayanan Sertifikasi Tanah

Pengurusan surat tanah berupa sertifikat, menurut ketentuan hukum

pertanahan, undang-undang Nomor 5 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 dapat ditempuh melalui proses pendaftaran tanah di

Kantor Pertanahan terkait. Masyarakat yang menginginkan bukti surat

tanah, haruslah menempuh proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.

Dalam proses pendaftaran kepemilikan hak atas tanah, BPN telah

menentukan sistem pelayanan atau mekanisme pendaftaran pada Kantor

Pertanahan, tujuannya agar proses pendataran itu dapat lebih efektif dan

efisien. Sebagai pelaksanaan dari intruksi Menteri Negara/Kepala BPN

Nomor 3 tahun 1998 tanggal 20 juli 1998, BPN memberlakukan sistem

loket. Yaitu, yang terdiri dari :

1) Loket I : Informasi Pelayanan

Loket I memberikan informasi, arahan serta gambaran tentang

bentuk layanan Kantor Pertanahan terhadap publik. Pada loket
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ini, pemohon/pendaftar dapat mengakses informasi tentang

Tata Usaha Layanan Kantor Pertanahan.

2) Loket II : Penyerahan Dokumen Permohonan

Pemohon/pendaftar dapat mengajukan permohonan

pendaftaran hak atas tanah melalui loket ini. Dengan mengisi

blanko/formulir pendaftaran tanah yang berisi tentang :

a. Identitas diri atau surat kuasa pemohon/pendaftar hak atas

tanah.

b. Jenis layanan dari Kantor Pertanahan; seperti pengukuran,

pendaftaran pertama kali, pendaftaran Hak Milik satuan

rumah susun, pendaftaran tanah wakaf, pendaftaran

peralihan hak, warisan, pendaftaran hak tanggungan, dsb.

c. Data fisik letak tanah yang dimohonkan atau ingin

didaftarkan;

d. Lampiran kelengkapan administrasi, sesuai dengan bentuk

layanan yang dimohonkan. Untuk permohonan layanan

pendaftaran hak atas tanah, biasanya diperlukan lampiran:

fotokopi KTP atau identitas pemohon/pendaftar, kemudian

bukti asal perolehan hak atas tanah seperti Akta Jual-Beli,

Keterangan Waris, Bukti Pembayaran Pajak SPPT dan PBB

terakhir, dan keterangan bukti milik sertifikat Hak Milik

Asli dari Penjual, dsb.
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3) Loket III : Penyerahan Biaya/Pembayaran

Setelah menerima Surat Tanda Terima berkas Permohonan dan

perincian biaya yang harus dibayar, maka selanjutnya

pemohon/pendaftar dapat melakukan pembayaran diloket III.

Petugas loket III, setelah menerima pembayaran dari

pemohon/pendaftar menerbitkan Tanda Bukti Pendaftaran,

yang nantinya akan dipergunakan oleh pemohon/pendaftar

untuk mengambil sertifikat bukti kepemilikan hak atas tanah

yang didaftarkan.

4) Loket IV : Penyerahan Produk

Perlu diperhatikan oleh pemohon, bahwa dalam proses

pendaftaran tanah ada tahapan pengumuman perihal

permohonan/pendaftaran hak atas tanah yang memberikan

kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk

mengajukan keberatan, gugatan, dan sanggahan atas kebenaran

fisik maupun yuridis dari permohonan/pendaftaran hak atas

tanah yang diproses oleh Kantor Pertanahan. Apabila tidak ada

protes serta gugatan, kemudian kelengkapan administrasi juga

telah dibukukan, maka Kantor Pertanahan akan menerbitkan

sertifikat bukti kepemilikan hak atas tanah (surat tanah), yang

selanjutnya diberikan kepada pemohon/pendaftar melalui loket

IV. (Eko Yulian Isnur 2008: 27)
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5. Faktor yang mempengaruhi pelayanan

Pelayanan yang baik adalah proses yang di inginkan oleh setiap

pengguna jasa pelayanan. Untuk itu pelayanan pasti berhubungan dengan

kepentingan orang banyak dan proses yang dilewati pasti tidak mudah.

Dalam setiap pelayanan pasti akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang

dapat mempengaruhi proses pelayanan yaitu faktor pendukung maupun

faktor penghambat.

Menurut H.A.S Moenir (2000:88) ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi baik atau tidaknya suatu pelayanan dan sebaliknya bisa

pula menjadi penghambat ataupun menjadi tantangan jika faktor tersebut

tidak mendukung. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Faktor Kesadaran

Kesadaran adalah suatu proses berfikir melalui metode

renungan, pertimbangan dan perbandingan sehingga

menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan

keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk

perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan.

b. Faktor Aturan

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan

perbuatan orang, sehingga manusia bisa menjadi subjek dan

objek aturan. Aturan pada akhirnya akan menyangkut langsung

atau tidak langsung kepada orang, sehingga masalah manusia

serta sifat kemanusiaannya harus menjadi pertimbangan utama.
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c. Faktor Organisasi

Organisasi adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik dalam

bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan

dalam mutu dan kelancaran pelayanan yang lebih. Organisasi

tidak semata-mata dalam perwujudan susunan organisasi,

melainkan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme

kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang

memadai. Di dalam organisasi terdapat sistem, prosedur dan

metode yang berfungsi sebagai tata cara kerja agar pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan

baik.

d. Faktor Pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai

imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk

orang lain atau organisasi baik dalam bentuk uang maupun

fasilitas.

e. Faktor Kemampuan dan Keterampilan

Kemampuan dan Keterampilan adalah kemampuan merupakan

suatu yang perlu dikuasai dalam manajemen organisasi. Tiga

jenis kemampuan dasar yang dimiliki orang-orang dalam

manajemen organisasi agar bisa berdaya guna dan berhasil,

yaitu: kemampuan teknik (technical skill), kemampuan bersifat

manusiawi (human skill) dan kemampuan membuat konsepsi
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(conseptual skill). Adanya kemampuan tersebut perlu didukung

dengan keterampilan yang memadai, sehingga pelaksanaan

tugas  atau pekerjaan dapat dilakukan dengan baik.

f. Faktor Sarana Pelayanan

Sarana Pelayanan adalah segala jenis peralatan, perlengkapan

kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama, alat

pembantu atau penunjang pelaksanaan pekerjaan dan juga

berfungsi sosial dalam rangka memenuhi kepentingan orang-

orang yang berhubungan dengan organisasi tersebut.

6. LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah)

Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) merupakan

pogram Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang berbasis

teknologi informasi dengan sistem aplikasi pelayanan LOC (Land Office

Computerzation) yang memanfaatkan teknologi Wi-Fi, dan dengan prinsip

mobile service front office (Pelayanan Jemput Bola) yang mempunyai

fungsi yang sama dengan Loket Pelayanan (Front Office) yang ada di

Kantor Pertanahan, terdiri atas 4 loket pelayanan, yaitu loket informasi,

loket penerimaan berkas, loket pembayaran, dan loket pengambilan

produk, dengan dilengkapi peralatan yang modern, antara lain :

1. Central node (Kantor Pertanahan), terdiri atas; tower setinggi

60 m, wireless Radio Antenna Omni 2,4 Ghz dan Amplifier

outdoor
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2. Client node (unit mobil Larasita), terdiri atas; laptop mobile,

printer, Antenna Grid 2,4 Ghz, Wireless Radio, Optional Outo

Motor Antenna, Swit hub, Amplifier 1000 mW outdoor, dan

peralatan pendukung lainnya.

Peralatan tersebut mampu melakukan transfer dan komunikasi data

secara online ke server LOC yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar, sehingga apa yang terjadi di mobil Larasita akan terbaca di

Kantor Pertanahan, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian maka sistem

pelayanan pertanahan pada Larasita sama dengan sistem pelayanan yang

dilakukan di Kantor Pertanahan, baik mengenai prosedur, syarat dan biaya.

(Brosur “LARASITA” Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar)

Sebagai penguat dari landasan teori tersebut, penulis

menambahkan beberapa jurnal internasional yang berhubungan dengan

pertanahan. Dan memiliki tujuan untuk memperkuat dari landasan teori

tersebut.

Agenda penguatan akses rakyat pada tanah dan kekayaan alam

dengan mengubah struktur agraria biasanya dikenal dengan istilah

Reforma Agraria (bahasa Spanyol), atau dikenal juga dengan nama

agrarian reform (bahasa Inggris) atau pembaruan agraria (bahasa

Indonesia). Agenda Reforma Agraria ini pada mulanya adalah agendanya

gerakan rakyat yang berakar pada pengalaman penderitaan petani sebagai

mayoritas rakyat (pedesaan) di bawah rezim kolonial dan paska-kolonial.

Penderitaan petani yang kronis itu bersumber dari politik agrari penguasa
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kolonial untuk penguasaan wilayah (negara kolonial), dan perluasan sistem

produksi dan ekstraksi komoditas-komoditas baru (untuk perusahaan-

perusahaan kapitalis skala dunia).

"… pemecahan masalah tanah merupakan suatu syarat untuk
perwujudan yang sempurna dari aspirasi-aspirasi kebangsaan
negeri-negeri Asia Tenggara; dan bahwa hal itu, untuk sebagian
besar, merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi dan
reorganisasi masyarakat yang berhasil.” (Eric Jacoby 1961:25)
(dalam Journal Progresif Indonsia)

Untuk Indonesia sendiri, ketetapan “untuk membentuk pemerintah

Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia” telah mendasari “perjuangan perombakan

hukum agraria nasional yang berjalan erat dengan sejarah perjuangan

bangsa melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh dan sisa-sisa

penjajahan, khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri

dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum

modal asing.”

Borras dan Mckinley (2006) (dalam Journal Progresif Indonesia)

mengemukakan model keempat yang merupakan suatu upaya mewujudkan

Pro-Poor Landreform yang realistis dengan 4 (empat) pilar pokok, yakni:

1. Pengorganisasian rakyat miskin pedesaan yang otonom; Organisasi ini

dibentuk dari kebutuhan dan perjuangan rakyat miskin sendiri, mereka

haruslah otonom dari kekuatan negara dan pengusaha tanah luas dan

mewakili kepentingan strategi dan program buruh tani, petani gurem,



25

masyarakat adat maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan serta

mampu memenuhi kebutuhan praktis mereka.

2. Koalisi politik yang luas dan pro-reforma; Koalisi ini harus kuat,

misalnya, untuk menolak berkompromi dengan faksi-faksi politik yang

mewakili kepentingan penguasa tanah dan memegang teguh

kepentingan strategis dari buruh tani, petani gurem, masyarakat adat

maupun kaum miskin dan perempuan pedesaan.

3. Investasi publik, kredit pemerintah dan asistensi teknis yang besar;

Koalisi di atas haruslah sampai pada keberhasilan mengalokasikan

bajet negara dalam jumlah yang substansial.

4. Intervensi mikro ekonomi maupun wilayah untuk meningkatkan

produktivitas dan perbaikan lingkungan itu tidak akan berhasil

berkelanjutan tanpa pilar yang keempat, yakni strategi pembangunan

pro-poor yang berorientasi pertumbuhan (pro-poor Growth-oriented

Development Strategy).

(Noer Fauzi. 2008. Journal Progresif Indonesia. http://Kajian-

Indoprogress.blogspot.com)

Tujuan yang hendak dicapai Pembaruan Agraria adalah Keadilan

Agraria, yaitu keadaan dimana :

1. Tidak adanya konsentrasi yang berarti dalam penguasaan dan

pemanfaatan tanah beserta kekayaan alam yang menjadi hajat hidup

orang banyak
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2. Terjaminnya kepastian hak penguasaan dan pemanfaatan rakyat

setempat terhadap tanah dan kekayaan alam lainnya

3. Terjaminnya keberlangsungan dan kemajuan sistem produksi rakyat

setempat yang menjadi sumber penghidupan mereka

(Paramita Iswari. 2009. Pembaruan Agraria.)

“According to theory, tenure security is expected to enhance
investment and vice versa (Besley 1995; Sjaastad and Bromley
1997). Therefore, if land certification can enhance tenure security
it may enhance investment. In turn, tenure security may reduce
conflicts over land, which may enhance the positive effects of
tenure security on land productivity (Deininger and Castagnini
2006). In addition, property rights may contribute to better access
to credit if land can be used as collateral and can contribute to
land market development such that land will be reallocated to more
efficient producers, which may stimulate investment on the land”

Menurut teori, kepemilikan keamanan diharapkan untuk

meningkatkan investasi dan sebaliknya (Besley 1995; Sjaastad dan

Bromley 1997(dalam journal MPRA)). Karena itu, jika sertifikasi tanah

dapat meningkatkan keamanan jabatan dan dapat meningkatkan investasi.

Sebaliknya, kepemilikan keamanan dapat mengurangi konflik atas tanah,

yang dapat meningkatkan efek positif dari jabatan keamanan pada

produktivitas lahan (Deininger dan Castagnini 2006). Selain itu, hak milik

dapat berkontribusi lebih baik untuk akses ke kredit jika tanah dapat

digunakan sebagai agunan dan dapat berkontribusi untuk pembangunan

pasar tanah seperti tanah yang akan reallocated produsen untuk lebih

efisien, yang dapat mendorong investasi di tanah.

(Impacts Of Low-Cost Land Certification On Investment And Productivity.

2009. http--www_cmi_no-file-448.htm)
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Dari kedua journal internasional tersebut dapat di ambil sebuah

kesimpulan bahwa reformasi agraria (agrarian reform) sangat berpengaruh

terhadap kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang

pernah di jajah untuk menjadi lebih baik tanpa ada tekanan dari pihak

manapun, dengan adanya sertifikat tanah maka akan mengurangi konflik

atau sengketa tanah. Dan sertifikat tanah dapat dijadikan sebagai agunan

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran ini menjelaskan proses berfikir peneliti dalam

rangka mengadakan penelitian tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah

melalui program Larasita di Kabupaten Karanganyar. Kualitas yang dimulai

adalah dari kebutuhan pelanggan dan diakhiri dengan persepsi pelanggan.

Melalui kebutuhan masyarakat akan sertifikasi tanah dan proses

lainnya, untuk itu masyarakat sangat membutuhkan adanya pelayanan yang

murah, mudah, jelas, cepat, dan transparan. Hal ini mengingat di masa lalu,

pengurusan sertifikat tanah semacam itu cenderung birokratis artinya

pelayanan yang diberikan oleh aparat cenderung lama, berbelit-belit, mahal

dan jauh dari tempat tinggal masyarakat, disamping itu terkadang ada

pungutan yang semakin membebani masyarakat. Maka dari itu diperlukan

upaya dari pemerintah untuk mengurangi benang kusut tersebut dan

memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dibidang pertanahan

khususnya dalam pembuatan sertifikat tanah.
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Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Karanganyar melalui

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah dengan menciptakan

program Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah). Larasita bekerja

dengan menggunakan mobil yang dilengkapi dengan teknologi modern yang

digunakan sebagai sarana untuk pelayanan sertifikasi tanah.

Pelayanan ini berfokus pada pelayanan jasa yakni bidang sertifikasi

tanah kepada masyarakat, kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat menunjukan kualitas pelayanan organisasi tersebut. Pelayanan

dinilai oleh masyarakat atau pelanggan sebagai pengguna jasa. Hal itu bisa

dilihat dari persepsi pelanggan sebelum, selama dan setelah menerima

pelayanan.

Penentuan kualitas didasarkan pada beberapa aspek kualitas yang

nantinya digunakan untuk mengukur tingkat kualitas yang meliputi bukti

langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan yang ditawarkan dan empati dari

pemberi pelayanan tersebut yaitu Larasita. Dan penelitian ini dengan

menggunakan metode penelitian Kualitaif Interpretive.

Mengenai aspek-aspek tersebut peneliti bisa menilai tingkat kualitas

pelayanan yang diberikan oleh Program Larasita, tentang persepsi pelanggan

atau masyarakat yang positif ditandai dengan adanya respon dan kepuasan dari

masyarakat. Kepuasan merupakan wujud rasa senang, bahagia karena

terpenuhinya kebutuhan pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima.

Sebagai jasa pelayanan yang berhubungan langsung dengan para

pengguna pelayanan serta berada di tempat yang cukup jauh dari pusat kota,
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maka dalam memberikan pelayanannya Larasita dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang menjadi penghambat maupun faktor-faktor yang menjadi

pendukung dalam Larasita untuk memberikan pelayanan sertifikasi tanah

kepada masyarakat.

Berikut adalah Model Gambar Kerangka Pemikiran Tersebut :

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Kualitas pelayanan dilihat dari :
1) Bukti langsung
2) Kehandalan
3) Daya tanggap
4) Jaminan
5) Empati

LARASITA

Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar

Faktor
Pendukung dan

Penghambat
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G. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis memberikan definisi konseptual dengan

maksud untuk memberi batasan mengenai konsep yang digunakan dan

bertujuan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara peneliti dan

pembaca. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Serifikasi Tanah

a. Kualitas adalah kondisi yang menunjukkan kesesuaian antara yang

diharapkan dengan kenyataannya.

b. Pelayanan adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kepentingan orang

lain melalui sistem dan metode tertentu.

c. Sertifikat Tanah adalah pemberian surat bukti kepemilikan tanah yang

sah, yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau BPN (Badan

Pertanahan Nasional) sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap.

d. Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah adalah kesesuaian antara yang

diharapkan dengan kenyataannya dalam memenuhi kepentingan

oranglain untuk memperoleh sertifikat tanah.

2. Program Larasita adalah pogram Kabupaten Karanganyar dengan Kantor

Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk sertifikasi tanah yang

dibutuhkan oleh warga masyarakat, dengan menggunakan peralatan yang

berbasis teknologi informasi dengan sistem aplikasi pelayanan LOC (Land

Office Computerzation) yang memanfaatkan teknologi Wi-Fi, dengan

prinsip mobile service front office (Pelayanan Jemput Bola) yang berwujud

mobil.
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H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar dan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No.202

Karanganyar, Jawa Tengah. Adapun pemilihan lokasi tersebut berdasarkan

pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

a. Luasnya wilayah kerja Kabupaten Karanganyar adalah 772,20

km2 dari 17 kecamatan dan 177 desa yang ada di Kabupaten

Karanganyar.

b. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu

dari Kantor Pertanahan terbaik yang ada di seluruh Indonesia

yang berhasil dalam menyelenggarakan administrasi pertanahan

berbasis komputerisasi dan melaksanakan aplikasi LOC dengan

sistem jemput bola yaitu dengan wujud program Larasita.

c. Program Larasita di Kabupaten Karanganyar menjadi program

percontohan bagi seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten di

Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada penelitian

studi kasus karena merupakan dorongan untuk mendokumentasikan hasil

klien atau pelanggan perorangan dalam peningkatan program dengan belajar

memilih yang keluar, gagal, atau berhasil dan berupaya menggambarkan

unit dengan mendalam, detail, dalam konteks, dan secara holistik. Penelitian
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ini pula tidak terlepas dari penelaahan pustaka (library research), terutama

dalam penyusunan kerangka dasar dan landasan teori. Sehubungan dengan

hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif

interpretive yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan harus

mampu menjelaskan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis,

aktual dan akurat sesuai dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data,

menjelaskan dan menganalisa secara obyektif dalam arti hasil penelitian ini

lebih menekankan pada gambaran mengenai kualitas pelayanan sertifikasi

tanah melalui program Larasita.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan melalui

wawancara dengan pihak yang berkompeten. Adapun sumber data

primer penelitian ini adalah :

1) Petugas Larasita.

2) Masyarakat sebagai pengguna jasa layanan Larasita

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber data yang

secara tidak langsung memberi keterangan maupun data yang ikut

mendukung data primer. Data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Dokumen, arsip -arsip dan laporan kegiatan resmi yang ada di mobil

Larasita dan di Kantor Pertanahan
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2) Buku-buku mengenai pertanahan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) Artikel-artikel dan informasi dari berbagai media baik cetak maupun

elektronik.

Sumber data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan sekaligus

mempermudah dalam menganalisa variabel penelitian serta untuk

memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah purpose sampling dimana peneliti cenderung memilih informan yang

dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap

dan mengetahui masalahnya secara mendalam. (H.B. Sutopo, 2002 : 56)

Dalam tahap pelaksanaan pengumpulan data, pilihan informan dapat

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam

memperoleh data. Namun demikian, informan yang dipilih tersebut dapat

menunjuk informan lain yang dianggap lebih tahu sehingga informasi dapat

berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan penelitian dalam

memperoleh data (snowball sampling). Snowball sampling adalah penarikan

sampel bertahap yang semakin lama jumlah informan semakin besar ( H.B.

Sutopo, 2002 : 57 ).

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview )
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Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan

wawancara, yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam

bentuk wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan

langsung kepada informan. Disini peneliti menggunakan pedoman

wawancara sebagai kegiatan bertanya lebih terarah.

b. Pengamatan (Observation)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara intensif

terhadap obyek penelitian dalam hal ini difokuskan pada pelaksanaan

pelayanan sertifikasi tanah dengan menggunakan Larasita yang meliputi

peralatan penunjangnya.

c. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari,

mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan

penelitian berupa arsip, laporan, peraturan, dokumen, dan literatur

lainnya.

6. Validitas Data

Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti

menggunakan teknik pemeriksaan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan

yang lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada

4 macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan

penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. (H.B. Sutopo, 2002 : 78)
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Dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi dengan sumber

berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam

metode kualitatif.

Hal ini menurut Lexy J. Moleong (2000 : 178) dapat dicapai dengan

langkah, sebagai berikut:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil

wawancara.

b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa,

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada,

dan orang pemerintahan.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen

yang berkaitan.

Berdasarkan langkah diatas maka dalam penelitian ini pengumpulan

data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan

data hasil wawancara dari berbagai sumber yang berbeda yang tersedia.

Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang lain dari

sumber yang berbeda.
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7. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

analisa secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif.

Dimana analisa data disajikan berdasarkan konsep tertentu dalam kerangka

teori yang telah diuraikan sebelumnya. Data yang diperoleh dalam obyek

penelitian ini ditemukan, diolah dan dikonfirmasikan dengan opini dari

responden yang berkompeten yang sedang diamati. Berdasarkan paparan

tersebut kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Selain itu juga bermanfaat

untuk memecahkan masalah-masalah yang telah disebutkan dalam rumusan

masalah.

Dengan demikian dalam penelitian ini terdapat model analisa yang

meliputi: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk

jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1.2

Model Analisis Interaktif

(H.B. Sutopo, 2002 : 96)

Penarikan Simpulan /
Verifikasi

Reduksi Data Sajian Data

Pengumpulan
data
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a. Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas,

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan

akhir.

b. Sajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk

narasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian

data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab

permasalahan-permasalahan yang diteliti.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti

dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang

mungkin, arahan, sebab-akibat dan berbagai proporsi, kesimpulan perlu

diverifikasi agar penelitian yang dilakukan benar dan bisa dipertahankan.
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BAB II

DESKRIPSI LOKASI

A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar

1. Sejarah berdirinya Kabupaten Karanganyar

Lahirnya Karanganyar menjadi dukuh kecil pada tahun 1745

tepatnya tanggal 16 Maulud 1670 atau tanggal 19 April 1745. Raden Mas

Said-lah yang mencetuskan nama Karanganyar. Karanganyar sebagai

dukuh kecil termasuk wilayah Kasunanan Surakarta, yang dipimpin Sri

Sunan Pakubuwono II.

Adanya perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 yang

membagi Bumi Mataram menjadi dua kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta

dan Kasultanan Yogyakarta, maka Karanganyar yang terletak di Sukawati

Selatan  termasuk wilayah Kasunanan Surakarta.

Tahun 1847, Sri Mangkunegara III mengadakan tatanan baru

analogi peraturan yang berlaku di Kasunanan Surakarta ialah Statsblah

1847 No. 30 yang mulai berlaku tanggal 15 Juni 1847 yang salah satu

peraturan tersebut menyatakan Karanganyar merupakan salah satu wilayah

Swapraja mangkunegara menjadi nama “Onderregemschap” dengan nama

ibu kotanya.

Istilah “Onderregemschap” dirubah menjadi “regentschap”

(kabupaten) pada saat Sri Mangkunegara IV memegang pimpinan

Swapraja Mangkunegara (1916-1944) pada tanggal 20 November 1917.
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Dengan demikian mulai tanggal 20 November 1917 Karanganyar menjadi

Kabupaten Karanganyar dengan ibu kota Karanganyar.

2. Keadaan Geografis

Kabupaten Karanganyar terletak pada wilayah Propinsi Jawa

Tengah, Indonesia. Adapun batas wilayah Kabupaten Karanganyar, yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Sragen.

Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur.

Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.

Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.

Pada posisi garis bujur dan garis lintang, Kabupaten Karanganyar

terletak diantara 110o40’-110o70’ BT dan 7o28’-7o46’ LS. Beriklim tropis

dengan derajat temperatur 22o-31o dan memiliki ketinggian rata-rata 511

meter diatas permukaan laut dan rata-rata curah hujan 6.017 mm.

3. Luas Wilayah

Karanganyar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

yang terletak sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Luas total

Kabupaten Karanganyar 77.378,6874 Ha atau sekitar 773,78 km2, terdiri

atas 17 kecamatan, yang dibagi lagi atas 162 desa dan 15 kelurahan,

dengan rincian bidang terdiri dari 706.451 bidang, yang bersertifikat

sekitar 346.022 bidang dan yang belum bersertifikat 360.429 bidang.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut ini :

Luas wilayah masing-masing kecamatan :
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Tabel 2.1
Bidang Tanah Yang Terdaftar

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar
Sampai 30 Juni 2008

No. Kecamatan Luas Wilayah
(HA)

Luas bersertifikat
(m2)

Jumlah bidang

1 Karanganyar 4.302,64 34.432.563 32.457
2 Tasikmadu 2.759,73 22.812.064 23.043
3 Mojogedang 5.330,89 43.152.015 28.430
4 Kebakkramat 3.645,63 33.792.053 27.975
5 Jaten 2.554,81 21.141.901 26.764
6 Jumapolo 5.567,02 29.685.309 13.653
7 Jumantono 5.355,44 43.577.848 25.359
8 Jatiyoso 6.716,49 28.029.998 11.647
9 Jatipuro 4.036,50 27.221.605 12.979
10 Karangpandan 3.411,08 28.772.159 20.050
11 Matesih 2.626,63 12.395.923 12.153
12 Tawangmangu 7.003,16 13.243.019 11.591
13 Ngargoyoso 6.533,94 21.292.747 12.136
14 Kerjo 4.682,28 35.858.804 15.869
15 Jenawi 5.608,28 23.118.550 10.053
16 Colomadu 1.564,17 13.994.432 26.157
17 Gondangrejo 5.679,95 47.494.725 37.455

jumlah 77.378,64 480.015.715 347.771
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Dari data diatas dapat dikatakan bahwa tanah yang sudah

bersertifikat mencapai 347.771 bidang tanah dengan luas 480.015.175 m2 dan

yang memiliki luas dan bidang tanah yang paling besar adalah pada kecamatan

Gondangrejo dengan 37.455 bidang dan luas 47.494 725 m2. Untuk kecamatan

yang memiliki jumlah bidang dan luas tanah yang bersertifikat adalah

kecamatan Jenawi dengan 10.053 bidang dan luas 23.118.550 m2.

Dengan melihat kondisi data di atas, maka dapat dilakukan analisa

estimasi bidang tanah bersertifikat maupun bidang tanah belum bersertifikat

(data s/d 30 juni 2008) sebagai berikut:
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Tabel 2.2
Bidang Tanah Yang Bersertifikat
dan Tanah Belum Bersertifikat

Di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Sampai 30 Juni 2008

No. Uraian Jumlah

1 Luas obyek persertifikatan tanah 650.356.877 m2

2 Luas bidang tanah bersertifikat 480.015.715 m2 (72%)

3 Jumlah bidang tanah bersertifikat 347.771 bidang

4 Rata-rata luas bidang tanah bersertifikat 1.380 m2

5 Bidang tanah belum bersertifikat

- luas

- jumlah bidang

170.341.162 m2

123.412 bidang (26%)

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

4. Pemerintahan

Di Kabupaten Karanganyar terdapat 17 kecamatan yang terdiri dari

177 desa / kelurahan yaitu 162 desa dan 15 kelurahan. Keberadaan desa /

kelurahan itu kemudian terbagi dalam 1.091 dusun, 2.313 dukuh. 1.835

RW serta 6.020 RT.

5. Tenaga Kerja dan Kependudukan

a. Tenaga Kerja

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Karanganyar pada

umumnya di dominasi oleh sektor pertanian (petani dan buruh tani)

mengingat kondisi alam yang bertipe agraris, yaitu sebesar 32,49%

atau 221.647 orang. Profesi buruh industri sejumlah 13,72% setara

dengan 93.577 orang, buruh bangunan 6,73% atau 45.557 orang serta

sebagai pedagang 5,33% mendekati 36.368 orang. Sisa dari kumulatif
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profesi diperankan oleh pengusaha, PNS/ TNI/ POLRI, jasa

transportasi, pensiunan dan lain-lain.

b. Kependudukan

Berdasarkan perhitungan tahun 2007, jumlah penduduk

Kabupaten Karanganyar sebesar 840.687 jiwa terdiri dari laki-laki

416.108 jiwa dan perempuan sebesar 424.579 jiwa.

Penduduk Kabupaten Karanganyar dilihat dari golongan umur

lima tahunan hampir menyamai susunan piramida. Dimana penduduk 4

golongan pertama (0-19) memperlihatkan angka kenaikan, namun

golongan berikutnya (20 hingga seterusnya) menunjukkan penurunan.

6. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Karanganyar sebagai daerah yang maju, adil,

makmur, dalam suasana tentram dengan industri, pertanian dan

pariwisata yang handal, yang didukung oleh masyarakat yang sehat

jasmani dan rohani, demokratis, berbudi luhur dan berkepribadian

bangsa.

b. Misi

(1) Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah industri, baik

industri menengah, maupun industri kecil yang maju.

(2) Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah pertanian

yang berwawasan agrobisnis dan agroindustri dengan
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mengembangkan produk unggulan, andalan dan potensial yang

kompetitif.

(3) Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah tujuan wisata

utama di Jawa Tengah yang menarik bagi wisatawan domestik dan

wisatawan asing.

(4) Menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai Pusat Pendidikan dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa, berkepribadian

bangsa, berbudi luhur, dan berwawasan ke depan.

(5) Menjadikan Kabupaten Karanganyar meningkat kesejahteraannya.

(6) Mengembangkan sistem informasi yang selalu di sesuaikan dengan

perkembangan sarana telekomunikasi dan komunikasi sebagai

media promosi yang efektif bagi potensi dan perkembangan daerah

Kabupaten Karanganyar.

(7) Meningkatkan upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN).

B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

1. Jenis dan Nama Produk

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan instansi

vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang melaksanakan sebagian

tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasioanal di tingkat Kabupaten,

sedang jenis produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar antara lain:
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a. Sertifikat Hak Atas Tanah

b. Sertifikat Hak Atas Satuan Rumah Susun

c. Sertifikat Wakaf

d. Sertifikat Hak Tanggungan

e. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

f. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

g. Perijinan (Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Aspek Pengaturan

Penguasaan Tanah )

h. Informasi Pertanahan

Dapat ditambahkan penjelasan disini bahwa, pada dasarnya produk

akhir dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah Sertifikat.

Sedangkan produk yang lain hanyalah sebagai bahan untuk persyaratan

pembuatan produk berikutnya. Misalnya, Surat Keterangan Tanah adalah

produk yang tujuan pembuatannya sebagai syarat untuk bahan

pertimbangan pembuatan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

Begitu juga Surat Keputusan Pemberian hak atas tanah merupakan dasar

untuk pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah khususnya dari tanah negara

(tanah bukan milik adat).

2. Visi dan Misi

Visi pembangunan pertanahan pada Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah adalah  "Terselenggaranya

pengelolaan pelayanan pertanahan yang berkualitas dengan

mengutamakan pemberdayaan dan kemitraan masyarakat."
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Dalam rangka mencapai atau mewujudkan Visi tersebut, maka

penyelenggaraan pengelolaan pertanahan di Provinsi Jawa Tengah

dilaksanakan dengan memperhatikan pengembangan wilayah yang

berdasarkan pada pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif di

setiap Kabupaten/Kota agar tercipta keserasian pertumbuhan ekonomi

antar Kabupaten/Kota. Dalam pengembangan wilayah tersebut maka

pengelolaan pertanahan perlu mempertimbangkan keterkaitan antara

pembangunan pedesaan, perkotaan, wilayah tertinggal, daerah perbatasan

dan wilayah potensial lainnya dengan tetap memperhatikan penataan ruang

pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam serta lingkungan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang

mempunyai visi mewujudkan catur tertib pertanahan di wilayah kerja

Kabupaten Karanganyar, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi

pertanahan, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan fisik tanah

dan lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan berpandangan ke depan

untuk memberikan arah, motivasi dan semangat dalam mewujudkan tanah

untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam  rangka mewujudkan visi bahwa tanah untuk kesejahteraan

masyarakat, maka  misi  dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

adalah :

a. Meningkatkan tertatanya pemilikan, penguasaan tanah

b. Meningkatkan tertatanya penguasaan dan pemanfaatan tanah
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c. Meningkatkan pemeliharaan tanah dan mutu lingkungan hidup

Gambaran visi dan misi diatas merupakan bagian tujuan yang akan

dicapai oleh Kantor Pertanahan dalam rangka memberikan pelayanan yang

terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional telah

ditetapkan berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21

Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Badan

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kotamadya.

Keputusan ini adalah sebagai pelaksanaan dari Perpres Nomor 10 Tahun

2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan SK diatas, struktur

organisasi Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten/Kotamadya terdiri dari

:

a. Kepala Kantor

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

d. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

e. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

f. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan

g. Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Kepala Kantor
Wahyudi, SH. MM.

Kasubsi
Pemberdayaan

Masyarakat
Lasimin S,

A.Ptnh
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dan
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Maryanto, SH
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Sudina, BA

Kasi Tematik dan
Potensi Tanah

Jentot Bambang, SH

Kasubsi
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dan
Konflik

Pertanahan
Suprayogo

Kasubsi
Pengendalian

dan
Pemberdayaan

Yoyok TH,
A.Ptnh

Kasubsi Penatagunaan
Tanah dan Kawasan

Tertentu
Djoko Kisworo, SH

Kasubsi Penetapan Hak
Tanah

Sri Wahyuni A, A.Ptnh.
,SH

Kasubsi Pengukuran
dan Pemetaan

Mujiono,
A.Ptnh.,MM

Kasi. Hak Tanah dan
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Aris W. Budiharjo, SH
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Drs. Hartoto

Kasi.
Pengendalian dan

pemberdayaan
Ir. Prihartini

Kasi Penanganan
Sengketa, konflik

dan Perkara
Witarso, SH
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Pengukuran dan

pemetaan
IR. Suharsono, M.Si

Ka. Urusan Umum &
Kepegawaian

Muhammad Itsnaini, S.SIT

Ka. Urusan Perencanaan dan
Keuangan

Sumardiyatmo, SH

Kasubsi
Pendaftaran Hak

MG. Sri Maryati, SH

Kasubsi PPH
dan PPAT

Drs. Sugiyarto

Kasubsi
Perkara

Pertanahan
Bambang

Prajuritno
, SH
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4. Tugas dan Fungsi Masing-masing Unit Kerja

a. Subbagian tata usaha, terdiri dari:

1. Urusan Perencanaan dan Keuangan;

2. Urusan Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a) Pengelolaan data dan informasi;

b) Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan

akuntabilitas kinerja pemerintah;

c) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

d) pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran;

e) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan

prasarana;

f) Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program;

g) Koordinasi pelayanan pertanahan

b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, terdiri dari:

1. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan;

2. Subseksi Tematik dan Potensi Tanah.

Mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang

dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas

kawasan/wilayah, pemetaan tematik dan survei potensi tanah,

pembinaan surveyor berlisensi;
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b) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas

kawasan/wilayah;

c) Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan

perairan;

d) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan

tematik dan potensi tanah;

e) Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat

penilai tanah.

c. Seksi hak tanah dan Pendaftaran tanah, terdiri dari:

1. Subseksi Penetapan Hak Tanah;

2. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah

3. Subseksi Pendaftaran Hak

4. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta

Tanah

Mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a) Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah;

b) Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar-

menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan

perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak

pengelolaan tanah;

c) Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi

perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau

pendaftaran hak;
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d) Pengadministrasian atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara,

daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan

hukum pertanahan;

e) Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak;

f) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan

pertanahan;

g) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak;

h) Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan

PPAT.

d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, terdiri dari:

1. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;

2. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah.

Mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanahdan

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan

dan wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria kesesuaian

penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan dan

pemilikan tanah dalam rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning,

penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin

perubahan penggunaan tanah, penataan tanah bersama untuk

peremajaan kota, daerah bencana dan daerah bekas konflik serta

permukiman kembali;
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b) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan

pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota

dan kawasan lainnya.

c) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan

kawasan;

d) Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan

penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi

kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi

tanah pemberian tanah obyek landreform dan pemanfaatan tanah

bersama serta penertiban administrasi landreform;

e) Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi obyek landreform;

f) Pengambilaalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah

yang terkena ketentuan landreform;

g) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform;

h) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin

redistribusi tanah dengan luasan tertentu;

i) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan

pengeluaran tanah dari obyek landreform;

j) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan

penegasan obyek konsolidasi tanah;

k) Penyediaan tanah untuk pembangunan;

l) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan;
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m) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data

landreform.

e. Seksi pengendalian dan pemberdayaan, terdiri dari:

1. Subseksi Pengendalian Pertanahan;

2. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat.

Mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara,

tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;

b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan hak dan

kewajiban pemegang hak atas tanah, pemantauan dan evaluasi

penerapan kebijakan dan program pertanahan dan program

sektoral, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis;

c) Pengkoordinasian dalam rangka penyiapan rekomendasi,

pembinaan, peringatan, harmonisasi dan pensinergian kebijakan

dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan tanah

negara, penanganan tanah terlantar dan tanah kritis;

d) Penyiapan saran tindak dan langkah-langkah penanganan serta

usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan

pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam

pengelolaan tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan

tanah kritis;
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e) Inventarisasi potensi masyarakat marjinal, asistensi dan

pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan

akses ke sumber produktif;

f) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat

dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan

masyarakat;

g) Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk

pembangunan;

h) Pengelolaan basis data hak atas tanah, tanah negara, tanah terlantar,

dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat;

i) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian

hubungan hukum atas tanah terlantar.

f. Seksi sengketa, Konflik dan Perkara, terdiri dari:

1. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;

2. Subseksi Perkara Pertanahan.

Mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

a) Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;

b) Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan;

c) Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan

secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian

perkara, pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik

pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan

dan rekomendasi pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan
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serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian hubungan

hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah;

d) Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik dan perkara

pertanahan;

e) Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan

perkara pertanahan.

5. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar, yang merupakan ujung tombak di daerah untuk

melaksanakan tugas-tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

dalam rangka pelayanan bidang pertanahan. Kompetensi dan kinerja para

pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan dibidang pertanahan.

Tabel 2.3
Profil SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Menurut

Jabatan
No. Unit Organisasi jumlah Pejabat Struktural / Eselon Staf /

PelaksanaIIIA IVA VA
1 Pimpinan Kantor 1 1 - - -
2 Sub. Bagian TU 27 - 1 2 24
3 Seksi SP & P 27 - 1 2 24
4 Seksi HP & PT 24 - 1 4 19
5 Seksi P & PP 9 - 1 2 6
6 Seksi P & P 5 - 1 2 2
7 Seksi S, K & P 5 - 1 2 2

Jumlah 98 1 6 14 77
Sumber : Buku Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 2008
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Tabel 2.4
Profil SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Menurut

Golongan / Ruang
No. Unit Organisasi Jumlah Golongan

Gol I Gol II Gol III Gol IV
1 Pimpinan Kantor 1 - - - 1
2 Sub. Bagian TU 27 1 8 18 -
3 Seksi SP & P 27 - 4 23 -
4 Seksi HP & PT 24 - 2 22 -
5 Seksi P & PP 9 - 1 8 -
6 Seksi P & P 5 - - 5 -
7 Seksi S, K & P 5 - - 5 -

Jumlah 98 1 15 81 1
Sumber : Buku Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 2008

Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa keadaan pegawai menurut golongan

di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar di domisili oleh golongan

III yaitu 81 Orang atau sekitar 82% yang tersebar di masing-masing

bagian, hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan lamanya masa kerja

dan pengabdian selama menjadi pegawai negeri sipil.

6. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Kantor Pertanahan di Kabupaten Karanganyar adalah

sebagai instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi Vertikal di Daerah.

Sedang fungsi Kantor Pertanahan berdasarkan Keputusan Kepala

Kantor Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 pasal 53, yaitu:

a) Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pertanahan;
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b) Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;

c) Pelaksanaan survei, pengukuran, pemetaan dasar, dan Pemetaan

bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah

d) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan

penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan,

dan wilayah tertentu;

e) Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak

tanah,

f) Pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;

g) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah

terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan

masyarakat;

h) Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;

i) Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;

j) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional

(SIMTANAS);

k) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat,

pemerintah dan swasta;

l) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;

m) Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan;

n) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan

prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan.
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C. LARASITA (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah)

Merupakan kepanjangan dari Layanan Rakyat Untuk Sertfikat Tanah

yang merupakan produk unggulan dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar. Nama LARASITA diberikan oleh Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia Bapak DR. Ir. H. Joyo Winoto yang sekaligus

meresmikan sistem pelayanan ini bersama Bupati Karanganyar Ibu Hj. Rina

Iriani Sri Ratnaningsih S.Pd. M.Hum., pada tanggal 19 Desember 2006 di

Karanganyar.

Larasita sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 18 Tahun 2009 merupakan Kantor Pertanahan bergerak yang memiliki

fungsi untuk lebih mendekatkan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok dari

Badan Pertanahan  Nasional Republik Indonesia. Pada tahun 2007 Larasita

telah dikembangkan sistem koneksi menjadi 2 model, yaitu:

1. Model koneksi Wi-Fi, yaitu suatu sistem yang bermanfaat jaringan

frekwensi radio pada 2,4 GHz.

2. Model koneksi internet, yaitu suatu sistem koneksi yang

memanfaatkan jalur internet kabel sebagai central node dan modem

GPRS sebagai mobile client.

Larasita bekerja berkeliling dari desa ke desa untuk melayani

masyarakat. Larasita bekerja sesuai dengan jam kerja yaitu dari mulai jam

07.30 sampai 15.00 wib dan hari kerja Larasita yaitu setiap hari senin sampai

kamis.

Berikut jadwal Larasita untuk bulan Juni-Juli 2009 :
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Tabel 2.5
Jadwal Kegiatan Larasita Bulan Juni 2009

No Waktu Lokasi Manager Pelayanan Petugas Loket Petugas Teknik Driver
1 Hari : senin

Tgl : 1 juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec. Jatiyoso Kepala Urusan
Perencanaan dan

Keuangan

1. Dwi R. S,SIT
2. Indra Gunawan, S.SIT
3. Sri Hartini

Triyanto W, S.SIT M. Diyanto

2 Hari : Selasa
Tgl : 2 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Colomadu

Kasubsi
Pengukuran dan

Pemetaan

1. Tri Yulianto
2. Sri Mujiasih, SH.
3. Endang Supriati

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

3 Hari : Rabo
Tgl : 3 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Tawangmangu

Kasubsi
Tematik dan

Potensial Tanah

1. Tarto, S.SIT
2. Dwi Ratih P. S.SIT
3. Ngadmini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

4 Hari : Kamis
Tgl : 4 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Tasikmadu

Kasubsi
Pendaftaran Hak

1. Suwarno, SH
2. Sukiman. A.Ptnh. MM
3. Wagiyem, A.Ptnh

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

5 Hari : Senin
Tgl : 8 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Karanganyar

Kasubsi
Pengaturan  Tanah

Pemerintah

1. Dwi R. S,SIT
2. Indra Gunawan, S.SIT
3. Sri Hartini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

6 Hari : Selasa
Tgl : 9 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Gondangrejo

Kasubsi
Penetapan Hak

1. Tri Yulianto
2. Sri Mujiasih, SH.
3. Endang Supriati

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

7 Hari : Rabo
Tgl : 10 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Jaten

Kasubsi Peralihan
Pembebanan Hak

dan PPAT

1. Tarto, S.SIT
2. Dwi Ratih P. S.SIT
3. Ngadmini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

8 Hari : Kamis
Tgl : 11 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Kerjo

Kasubsi
Penatagunaan

Tanah dan
Kawasan Tertentu

1. Suwarno, SH
2. Sukiman. A.Ptnh. MM
3. Wagiyem, A.Ptnh

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

9 Hari : Senin
Tgl : 15 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Karangpandan

Kasubsi
Landreform dan

Konsolidasi Tanah

1. Dwi R. S,SIT
2. Indra Gunawan, S.SIT
3. Sri Hartini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

10 Hari : Selasa
Tgl : 16 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Mojogedang

Kasubsi
Pengendalian
Pertanahan

1. Tri Yulianto
2. Sri Mujiasih, SH.
3. Endang Supriati

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

11 Hari : Rabo
Tgl : 17 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Jumantono

Kasubsi
Pemberdayaan

Masyarakat

1. Tarto, S.SIT
2. Dwi Ratih P. S.SIT
3. Ngadmini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

12 Hari : Kamis
Tgl : 18 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Matesih

Kasubsi Sengketa
dan Konflik
Pertanahan

1. Suwarno, SH
2. Sukiman. A.Ptnh. MM
3. Wagiyem, A.Ptnh

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

13 Hari : Senin
Tgl : 22 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Kebakkramat

Kasubsi
Perkara Pertanahan

1. Dwi R. S,SIT
2. Indra Gunawan, S.SIT
3. Sri Hartini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

14 Hari :  Selasa
Tgl : 23 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Jenawi

Kepala Urusan
Perencanaan dan

Keuangan

1. Tri Yulianto
2. Sri Mujiasih, SH.
3. Endang Supriati

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

15 Hari : Rabo
Tgl : 24 juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Ngargoyoso

Kasubsi
Pengukuran dan

Pemetaan

1. Tarto, S.SIT
2. Dwi Ratih P. S.SIT
3. Ngadmini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

16 Hari : Kamis
Tgl : 25 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Jumapolo

Kasubsi
Tematik dan

Potensial Tanah

1. Suwarno, SH
2. Sukiman. A.Ptnh. MM
3. Wagiyem, A.Ptnh

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

17 Hari : Senin
Tgl : 29 Juni 2009

Kec.
Jatipuro

Kasubsi
Pendaftaran Hak

1. Dwi R. S,SIT
2. Indra Gunawan, S.SIT

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto
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Jam : 09.00 – 14.00 3. Sri Hartini
18 Hari : Selasa

Tgl : 30 Juni 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Tawangmangu

Kasubsi
Pengaturan Tanah

Pemerintah

1. Tri Yulianto
2. Sri Mujiasih, SH.
3. Endang Supriati

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Tabel 2.6
Jadwal Kegiatan Larasita Bulan Juli 2009

No Waktu Lokasi Manager Pelayanan Petugas Loket Petugas Teknik Driver
1 Hari : Rabu

Tgl : 1 juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Karanganyar

Kasubsi
Penetapan Hak

4. Dwi R. S,SIT
5. Indra Gunawan, S.SIT
6. Sri Hartini

Triyanto W, S.SIT M. Diyanto

2 Hari : Kamis
Tgl : 2 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Jaten

Kasubsi Peralihan
Pembebanan Hak

dan PPAT

4. Tri Yulianto
5. Sri Mujiasih, SH.
6. Endang Supriati

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

3 Hari : Senin
Tgl : 6 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Tasikmadu

Kasubsi
Penatagunaan

Tanah dan
Kawasan Tertentu

4. Tarto, S.SIT
5. Dwi Ratih P. S.SIT
6. Ngadmini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

4 Hari : Selasa
Tgl : 7 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Jatiyoso

Kasubsi
Pendaftaran Hak

4. Suwarno, SH
5. Sukiman. A.Ptnh. MM
6. Wagiyem, A.Ptnh

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

5 Hari : Kamis
Tgl : 9 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Colomadu

Kasubsi
Pengaturan  Tanah

Pemerintah

1. Dwi R. S,SIT
2. Indra Gunawan, S.SIT
3. Sri Hartini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

6 Hari : Senin
Tgl : 13 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Mojogedang

Kasubsi
Landreform dan

Konsolidasi Tanah

1. Tri Yulianto
2. Sri Mujiasih, SH.
3. Endang Supriati

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

7 Hari : Selasa
Tgl : 14 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Kerjo

Kasubsi Peralihan
Pembebanan Hak

dan PPAT

1. Tarto, S.SIT
2. Dwi Ratih P. S.SIT
3. Ngadmini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

8 Hari : Rabu
Tgl : 15 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Karangpandan

Kasubsi
Pengendalian
Pertanahan

1. Suwarno, SH
2. Sukiman. A.Ptnh. MM
3. Wagiyem, A.Ptnh

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

9 Hari : Kamis
Tgl : 16 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Gondangrejo

Kasubsi
Landreform dan

Konsolidasi Tanah

1. Dwi R. S,SIT
2. Indra Gunawan, S.SIT
3. Sri Hartini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

10 Hari : Selasa
Tgl : 21 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Jumantono

Kasubsi
Pengendalian
Pertanahan

1. Tri Yulianto
2. Sri Mujiasih, SH.
3. Endang Supriati

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

11 Hari : Rabu
Tgl : 22 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Matesih

Kasubsi
Pemberdayaan

Masyarakat

1. Tarto, S.SIT
2. Dwi Ratih P. S.SIT
3. Ngadmini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

12 Hari : Kamis
Tgl : 23 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Kebakkramat

Kasubsi Sengketa
dan Konflik
Pertanahan

1. Suwarno, SH
2. Sukiman. A.Ptnh. MM
3. Wagiyem, A.Ptnh

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

13 Hari : Senin
Tgl : 27 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Ngargoyoso

Kasubsi
Perkara Pertanahan

1. Dwi R. S,SIT
2. Indra Gunawan, S.SIT
3. Sri Hartini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto
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14 Hari :  Selasa
Tgl : 28 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Jumapolo

Kepala Urusan
Perencanaan dan

Keuangan

1. Tri Yulianto
2. Sri Mujiasih, SH.
3. Endang Supriati

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

15 Hari : Rabu
Tgl : 29 juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Jatipuro

Kasubsi
Pengukuran dan

Pemetaan

1. Tarto, S.SIT
2. Dwi Ratih P. S.SIT
3. Ngadmini

Triyanto W, S.SIT Moch.
Diyanto

16 Hari : Kamis
Tgl : 30 Juli 2009
Jam : 09.00 – 14.00

Kec.
Tawangmangu

Kasubsi
Tematik dan

Potensial Tanah

1. Suwarno, SH
2. Sukiman. A.Ptnh. MM
3. Wagiyem, A.Ptnh

Sarwanto, S.SIT Rusdiyanto

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Larasita memiliki sarana atau peralatan yang dapat menunjang

terlaksananya program-program dari mobile service, peralatan-peralatan

tersebut, antara lain:

1. Dua Mobil Toyota DINA yang berbentuk minibus;

2. Central node (Kantor Pertanahan), terdiri atas; tower setinggi 60

m, wireless Radio Antenna Omni 2,4 Ghz dan Amplifier outdoor,

dan dengan telkomsel net;

3. Client node (unit mobil Larasita), terdiri atas; laptop mobile,

printer, Antenna Grid 2,4 Ghz, Wireless Radio, Optional Outo

Motor Antenna, Swit hub, Amplifier 1000 mW outdoor, dan

peralatan pendukung lainnya.

Peralatan tersebut mampu melakukan transfer dan komunikasi data

secara online ke server LOC yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar, sehingga apa yang terjadi di mobil Larasita akan terbaca di

Kantor Pertanahan, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian maka sistem

pelayanan pertanahan pada Larasita sama dengan sistem pelayanan yang

dilakukan di Kantor Pertanahan, baik mengenai prosedur, syarat dan biaya

yang harus di lengkapi oleh pendaftar atau pemohon.
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BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian beserta pembahasan

tentang Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Program Larasita di

Kabupaten Karanganyar yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Badan

Pertanahan Nasional dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk

sertifikasi tanah di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sesuai tugas pokok dan

fungsinya yang bertekad melaksanakan tugas-tugas dengan berbagai upaya dan

kontribusi secara nyata untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kemakmuran

rakyat yang berkeadilan. Reformasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan

Kabupaten Karanganyar kepada masyarakat dikembangkan sebagai upaya

mewujudkan semboyan Badan Pertanahan Nasional, yakni semboyan tersebut

adalah “Lihat Ke Depan, Lakukan Sesuatu Yang Dibutuhkan, Dipikirkan Dan

Dirasakan Oleh Rakyat”.

Sebagai instansi pemerintah yang memiliki peranan penting dalam

mewujudkan good governance, maka Larasita sebagai bagian dari program

pemerintah dalam hal memberikan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat

harus bisa memberikan pelayanan yang baik dan berhasil. Untuk mengetahui

keberhasilan yang dimaksud, maka bisa diketahui melalui kepuasan yang

dirasakan oleh masyarakat atau pelanggan atas pelayanan yang telah diperoleh

dari pelayanan setiap instansi publik. Kepuasaan masyarakat akan sangat

mempengaruhi kualitas pelayanan publik karena masyarakat sebagai unsur
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terpenting dalam proses pelayanan yakni sebagai subyek yang akan memaknai

layanan jasa yang telah mereka terima.

Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) menjadi salah satu

daya unggul dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, yang merupakan

pada tingkat daerah (lokal), dan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah bahkan pada

tingkat nasional. Larasita juga mendapat sambutan baik dari Bank Dunia dalam

hal memberikan kepastian pelayanan prima dalam bidang pertanahan.

Larasita merupakan pelayanan sertifikasi tanah dengan memanfaatkan

teknologi informasi berupa layanan front office mobile secara online dengan

Kantor Pertanahan, Larasita bekerja dengan menggunakan mobil Larasita, dengan

sistem jemput bola yaitu datang secara langsung ke wilayah-wilayah di Kabupaten

Karanganyar, Larasita dalam kegiatannya tidak hanya memberikan pelayanan

sertifikasi tanah untuk pertama kali, tetapi juga mulai bisa melayani permohonan

balik nama dan juga bisa untuk penggabungan sertifikat. Tapi untuk sekarang ini

Larasita masih sebagai tempat pendaftaran tanah pertamakali dan mengenai

kegiatannya Larasita berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan oleh

tim Larasita dalam hal ini adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Melihat wilayah Kabupaten Karanganyar yang masih terdapat daerah-

daerah yang terpencil atau jauh dari perkotaan atau Kantor Pertanahan. Maka

dengan sistem jemput bola yang dilakukan Larasita sangat berguna bagi

masyarakat yang membutuhkan, dengan cara datang langsung ke daerah-daerah

tersebut maka dapat membantu mengurangi kegelisahan masyarakat dalam hal

pensertifikatan tanah.



63

Untuk memperlancar proses pelayanan Larasita maka dalam melaksanakan

tugasnya Larasita berkerjasama dengan pemerintahan daerah, baik tingkat

kecamatan maupun pemerintahan desa. Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar memiliki 2 mobil Larasita yang merupakan bantuan dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Karanganyar, setiap mobil Larasita berisikan 5 (lima) petugas

Larasita yakni satu petugas sebagai manajer, tiga petugas sebagai petugas loket,

dan satu lagi sebagai sopir (driver).

Dalam mewujudkan kualitas pelayanan sertifikasi tanah kepada

masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar, maka akan terfokus pada kriteria-

kriteria yang di ungkapkan oleh Zulian Yamit dalam bukunya Manajemen

Kualitas Produk dan Jasa yakni ada lima dimensi karakteristik kualitas pelayanan,

adapun kriteria-kriteria tersebut antara lain adalah menyangkut Bukti Langsung,

Kehandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati.

A. Kualitas Pelayanan Larasita

Untuk menilai kualitas pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah

melalui program Larasita di Kabupaten Karanganyar, akan disajikan penilaian

dan tanggapan dari klien atau warga masyarakat pengguna jasa layanan

sertifikasi tanah, yaitu dengan menggunakan 5 (lima) indikator dalam

pelayanan sertifikat tanah, antara lain: Bukti Langsung, Kehandalan, Daya

Tanggap, Jaminan, dan Empati.

1. Bukti Langsung (Tangibles)

Indikator bukti langsung, dalam hal ini adalah kemampuan sarana

dan prasarana fisik dari suatu Organisasi atau Perusahaan terhadap
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lingkungan sekitar sebagai salah satu bukti nyata dari pelayanan yang

diberikan oleh pemberi jasa. Sebagai Bukti Langsung dari kinerja Larasita

di Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

menyangkut sosialisasi, perlengkapan atau sarana fisik berserta teknologi

yang digunakan oleh Larasita dan hasil pembuatan sertifikat melalui

Larasita dalam kurun waktu kurang lebih tiga tahun sampai saat ini.

Mengingat peran Larasita begitu penting untuk mewujudkan

masyarakat yang sejahtera dengan melalui serifikasi tanah, serta Larasita

merupakan suatu program yang relatif baru di Kabupaten Karanganyar,

maka dirasa sangat perlu untuk menunjukan keberadaanya kepada

masyarakat luas khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten

Karanganyar.

Untuk menunjukan eksistensinya kepada masyarakat luas, Larasita

telah melakukan berbagai sosialisai, baik melalui media cetak maupun

media elektronik, Sosialisai melalui media elektronik dapat diketahui

melalui siaran-siaran radio lokal di wilayah Karanganyar, dan siaran

melalui TAtv sebagai siaran telivisi lokal Surakarta, dan sosialisasi melalui

media cetak, antara lain melalui surat kabar, pamflet, brosur dan baliho

yang terdapat dipinggir-pingir jalan di wilayah Karanganyar, yang

semuanya berisi mengenai Pertanahan dan Larasita, seperti poster besar

Larasita yang terdapat di depan Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar. Selain melalui media masa tersebut, sosialisasi dilakukan

melalui perangkat desa dan pegawai kecamatan, seperti yang dijelaskan
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oleh Bapak Sukiman sebagai petugas Larasita, sekaligus Staf Pendaftaran

Hak, sebagai berikut:

“dalam memberikan sosialisasi ya melalui banyak cara mas, yang
jelas lewat brosur disitu sudah dijelaskan mengenai seluk beluk
Larasita, terus melalui TAtv, melalui siaran radio, ya.. khususnya
radio-radio yang ada di Karanganyar, terus melalui spanduk ato
poster yang gede yang di depan Kantor. Selain dengan cara
tersebut, Larasita juga diperkenalkan oleh Bupati Karanganyar, itu
dilakukan disaat sela-sela beliau melakukan pidato dalam acara
beliau, karena kan Larasita juga merupakan hasil kerjasama yang
baik antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Badan
Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang di dukung oleh Dewan
atau DPRD Karanganyar.”
(wawancara, 4 Juni 2009)

Di tambahkan oleh Bapak Lasimin sebagai manajer Larasita

sekaligus Staf  Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa:

“untuk sosialisasi atau memperkenalkan Larasita kepada
masyarakat, selain yang di jelaskan oleh Pak Sukiman, sosialisasi
juga dilakukan melalui pertemuan rutin yang diadakan di
kecamatan-kecamatan, rapat tersebut dihadiri oleh pegawai
kecamatan dan biasanya ada perwakilan dari perangkat-perangkat
desa, dengan hal tersebut maka secara tidak langsung informasi
tentang Larasita akan sampai ke masyarakat melalui wakil-
wakilnya yang ada di desa maupun yang dari kecamatan.”
(wawancara, 4 Juni 2009)

Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dilakukan secara rutin oleh

Larasita setiap hari apabila tidak ada pendaftaran, yaitu mulai dari hari

senin sampai dengan hari kamis, kegiatan penyuluhan atau sosialisasi

bertempat di desa ataupun kecamatan yang telah ditentukan. Lokasi atau

tempat penyuluhan disesuaikan dengan permintaan dari kecamatan yang

bersangkutan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Kegiatan-kegiatan

penyuluhan dibawah ini merupakan sebagian dari kegiatan-kegiatan yang
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telah dilakukan oleh Larasita di Wialayah Kabupaten Karanganyar,

kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

Pada tanggal 4 Juni 2009 di Kecamatan Tasikmadu, diadakan

penyuluhan kepada perangkat desa yang isinya adalah memperkenalkan

Larasita sebagai tempat untuk melakukan pendaftaran tanah atau

sertifikasi tanah dengan segala fungsi-fungsinya.

Pada tanggal 16 Juni 2009 juga dilakukan penyuluhan di

Kecamatan Mojogedang tepatnya di Desa Pojok dengan peserta semua

perangkat desa dan para Kadus (Kepala Dusun) setempat yang dipimpin

langsung oleh Bapak Lasimin sebagai manajer Larasita.

Untuk tanggal 25 Juni 2009 di Desa Kedawung, Kecamatan

Jumapolo juga dilakukan Penyuluhan atau sosialisasi oleh Larasita tentang

program UMK (Usaha Mikro dan Kecil) dalam bentuk sertifikat hak atas

tanah dengan tujuan untuk meningkatkan akses permodalan yang akan

diberikan kepada warga Kedawung yang memiliki Usaha Kecil, karena

program UMK tersebut merupakan hasil kerjasama antara BPN RI (Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia) dengan Kementerian Negara

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Departemen Dalam Negeri

dan Perbankan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat. Penyuluhan tersebut dihadiri warga masyarakat dan para perangkat

desa, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga yang berinisial A

dari Desa Jatikuwung, bahwa:

“saya tau Larasita ya.. kalau Larasita datang kesini mas.. saya
seneng ikut penyuluhan tadi karena dikasih tau ada program yang
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membantu mensertifikatkan tanah dengan murah, apa lagi kalau
gratis.”
(wawancara, 25 Juni 2009)

Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang Larasita dilakukan

terus menerus di setiap jam kerja Larasita dari mulai Larasita diresmikan

pada tanggal 19 Desember 2006 sampai saat sekarang ini, inti dalam setiap

penyuluhan tersebut adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat

mengenai kinerja Larasita bahwa program Larasita memiliki fungsi untuk

memberikan pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah untuk pertama

kali dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan memberikan

informasi mengenai pertanahan dengan sejelas-jelasnya.

Dengan berbagai kegiatan sosialisasi tersebut, maka Larasita akan

semakin menunjukan eksistensinya kepada masyarakat dengan

memperkenalkan Larasita sebagai program pensertifikatan tanah di

wilayah Kabupaten Karanganyar.

Selain dengan bersosialisasi, sarana fisik juga menjadi salah satu

faktor penting untuk menunjukan kemampuan suatu organisasi ataupun

program yang baik, sarana penunjang pelayanan merupakan bagian yang

dapat dijadikan sebagai penentu apakah kualitas pelayanan yang diberikan

baik atau tidak, dan sekaligus dapat sebagai pendukung kelancaran suatu

proses pelayanan.

Sarana yang ada pada Mobil Larasita bisa dikatakan sudah cukup

memadai, dengan menggunakan mobil minibus yang memiliki ruangan

cukup luas dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain, sehingga di
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dalam mobil Larasita dapat memuat berbagai peralatan sebagai penunjang

kinerja Larasita. Sarana fisik yang dapat dilihat pertama kali oleh warga

masyarakat sewaktu akan melakukan pendaftaran melalui mobil Larasita

adalah sebuah jendela atau ruang loket yang berisi tiga orang petugas

Larasita dengan memiliki fungsi masing-masing pada setiap loketnya, dan

untuk setiap loket terdapat satu petugas Larasita. Loket-loket tersebut

adalah:

Loket 1 adalah Loket Informasi Pelayanan, yang berfungsi sebagai

pemberi segala informasi kepada masyarakat mengenai

semua jenis permohonan kegiatan pelayanan pertanahan

dengan syarat-syarat yang diperlukan dan memberikan

penjelasan mengenai keberadaan berkas permohonan

yang masih dalam proses. Pada loket ini petugas

berkewajiban memberikan informasi yang sejelas-

jelasnya dan menjawab keluhan masyarakat dalam

melakukan pendaftaran atau sertifikasi tanah.

Loket 2 adalah Loket Penyerahan Dokumen Permohonan atau

Loket Pendaftaran Permohonan, fungsi dari loket ini

adalah menerima dan meneliti berkas permohonan akan

kelengkapan persyaratan suatu permohonan, kemudian

mengentry data permohonan dan memberikan Surat

Perintah Setor (SPS) sesuai dengan jenis pelayanan yang

telah diajukan dan tanda terima berkas permohonan.
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Loket 3 adalah Loket Penyerahan Biaya/Pembayaran, berfungsi

menerima biaya permohonan sesuai peraturan dan

menerbitkan kwitansi pembayaran (DI.306) sesuai dengan

jenis pelayanan yang dimohon. di dalam kwitansi tersebut

terdapat nomor berkas pemohon yang dapat dijadikan

pemohon pegangan dalam mengecek berkas yang sedang

dalam proses.

Loket 4 adalah Loket Penyerahan Produk, berfungsi sebagai loket

pengambilan hasil pelayanan yang dimohon atau produk

sertifikat dengan menunjukan Tanda Terima Berkas

Permohonan, KTP Pemohon, Surat Kuasa apabila

pengambilan diwakilkan. Khusus untuk loket 4 di mobil

Larasita tidak diberikan tempat khusus, hal ini disebabkan

karena untuk penyerahan produk sertifikat tidak

berlangsung setiap hari, tetapi hanya berlangsung tiap

beberapa bulan sekali. Petugas untuk loket 4 adalah

sekaligus sebagai manajer Larasita.

Mengenai tata ruang yang ada pada mobil Larasita tersebut, Bapak

Sukiman selaku petugas Larasita memberikan penjelasan, sebagai berikut:

“Untuk tata ruang mobil Larasita menurut saya sudah baik, karena
meskipun tempatnya terbatas, tetapi saya rasa sudah cukup mas..
karena ya.. tempatnya sudah cukup untuk menempatkan barang-
barang atau peralatan-peralatan yang menjadi penunjang kegiatan
Larasita dalam memberikan pelayanan sertifikasi tanah, seperti
printer, filing kabinet, meja, kursi, genset, dan alat-alat yang
diperlukan saat melakukan pendaftaran.”
(wawancara, 4 Juni 2009)
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Untuk melakukan suatu sistem pelayanan sesuai dengan harapan

masyarakat yang menginginkan pelayanan cepat, murah dan mudah, maka

Larasita menyediakan fasilitas ataupun sarana fisik secara baik dengan

memanfaatkan teknologi modern.

Tabel 3.1

Inventarisasi Pelayanan dan Peralatan Penunjang Larasita

No. Nama Barang Kegunaan Jumlah

1 Mobil Sebagai sarana utama atau tempat Larasita 2

2 Motor Sebagai sarana tambahan Larasita 1

3 Laptop Digunakan untuk mengentry data 3

4 Kursi Tempat duduk petugas Larasita 4

5 Meja Sebagai tempat laptop pada loket Larasita 1

6 Genset Sebagai pengganti listrik 1

7 Antena wi-fi Sebagai penghubung LOC 1

8 Modem internet Sebagai penghubung aplikasi 1

9 File cabinet Sebagai penyimpanan file/berkas 1

10 Printer Untuk mencetak SPS (Surat Perintah Setor) 1

Jumlah 13

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Dengan sarana tersebut diatas Larasita atau mobil Larasita di

pastikan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin untuk memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Fungsi dari masing-masing

alat tersebut antara lain:

1. Mobil dengan tipe minibus, sebagai mobil keliling atau mobile

service yang merupakan tempat untuk bekerja petugas Larasita,

dengan fungsi utama memberikan pelayanan sertifikasi tanah

dan tentang informasi pertanahan. Mobil Larasita berjumlah 2
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armada yang bekerja bergantian tiap hari, mulai hari senin

sampai hari kamis dengan kapasitas penumpang berisi 6 orang.

2. Motor dalam hal ini digunakan sebagai pengganti mobil

Larasita, dan biasa digunakan untuk kebutuhan dengan jarak

yang lebih dekat, dan biasanya digunakan hanya untuk

perantara.

3. Laptop atau komputer jinjing merupakan alat utama sebagai

tempat untuk mencatat data atau mengentry data dari para

pemohon yang kemudian menjadi sebuah database. Sistem

yang digunakan adalah sistem Wirelise LAN (wi-fi) yang

menyambung langsung dengan LOC (Lan Office

Computerization) Kantor Pertanahan Karanganyar. Sistem

koneksi wi-fi yaitu sistem yang memanfaatkan jaringan

frekwensi radio pada 2,4 Ghz. Dan koneksi internet adalah

suatu sistem koneksi yang memanfaatkan jalur internet kabel

sebagai central node dan modem GPRS sebagai mobile client

4. Kursi dan meja merupakan sarana yang digunakan sebagai

tempat duduk dan tempat laptop yang di pakai untuk bekerja

dari petugas yang ada di dalam mobil Larasita.

5. Genset berfungsi sebagai alat pembangkit listrik, apabila terjadi

pemadaman listrik maka genset dapat dijadikan sebagai

pembangkit listrik sementara.
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6. Antena wi-fi (koneksi wi-fi) dan modem internet (koneksi

internet) memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat

penghubung antara sistem aplikasi yang ada di mobil Larasita

dengan sistem aplikasi yang ada di Kantor Pertanahan, sistem

aplikasi tersebut adalah sistem LOC (Land office

Computerization).

7. File Cabinet adalah tempat yang di gunakan untuk menyimpan

berkas-berkas pemohon, tempat penyimpanan brosur maupun

dokumen dan sebagai tempat untuk penyimpanan peralatan dari

petugas Larasita.

8. Printer merupakan alat yang digunakan sebagai pencetak SPS

(Surat Perintah Setor) yang di tujukan kepada pemohon dan

untuk mencetak data lainnya.

Peralatan pendukung yang digunakan selain peralatan diatas

tersebut adalah peralatan yang terpasang di Kantor Pertanahan, yaitu tower

antena wi-fi Microtik Roter dengan jangkauan 25 km setinggi 60 meter,

dan 2 unit Hyperlink Antenna Omni 15dB 2,4Ghz, Wireless SENAO 2611

Mercury 100mW dan Amplifier 1000mW outdoor 2,4Ghz-OEM yang

yang berada di belakang Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Hal

tersebut dapat dikatakan sebagai central node. Dan untuk Client node,

antara lain laptop mobile, printer, Antena Grid 2,4 Ghz, Wireless Radio,

Optional Outo Motor Antenna, Swit hub, Amplifier 1000 mW outdoor,

dan peralatan pendukung lainnya antara lain adalah 2 unit client node
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sebagai outdoor repeater yang terpasang di Kantor Kecamatan

Tawangmangu dan Jatipuro, dan 2 unit kendaraan motor roda dua, alat

ukur digital dan peralatan pendukung teknologi informasi.

Melihat sarana-sarana dan teknologi yang digunakan dalam

memberikan pelayanan sertifikasi tanah melalui program Larasita, dapat

dipastikan bahwa pelayanan melalui program Larasita dapat berjalan

dengan cepat.

Mengenai sarana yang ada di mobil Larasita tersebut Bapak Ramto

menjelaskan, bahwa:

“untuk antena yang ada di Kantor Pertanahan dapat dikatakan
sebagai base station atau central node dan untuk sarana yang ada
di mobil Larasita dapat dikatakan sebagai klien mobil atau Client
node, untuk Laptop yang biasanya digunakan di dalam Larasita
cuman satu laptop saja karena satu laptop saja sudah bisa untuk
mengoperasikan semuanya, dari pengentryan data, sampai
pencetakan SPS atau surat setor yang harus dibayar. Sehingga tidak
harus membawa 3 laptop, tetapi cukup dengan satu Laptop saja,
tetapi kalau kemungkinan banyak pemohon yang mendaftar, ya
perlu digunakan 3 laptop.”
(wawancara, 16 Juni 2009)

Ditambahkan lagi oleh Bapak Ramto selaku teknisi Larasita,

sebagai berikut:

“pengentryan data yang dilakukan disini mas, ya sama seperti
pengentryan data yang dilakukan di loket Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar, karena disini terhubung langsung dengan
server disana yaitu dengan mengunakan modem wi-fi dari speedy
telkomsel, dengan memasukan data baik data tekstual maupun data
yuridis, kemudian akan menjadi database yang sudah siap dicetak
dan diproses lebih lanjut.. biasanya yang bikin petugas bingung, itu
pada bagian pembayaran berkas sebab di komputernya sana udah
tercantum pembayaran berkas dari seseorang tapi duitnya gak ada,
padahal itu duitnya masih di mobil sini, ya akhirnya yang di kantor
telfon ke mobil Larasita.”
(wawancara, 16 juni 2009)
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Dengan melihat dua aspek tersebut, sosialisasi Larasita kepada

masyarakat dan sarana-sarana fisik dengan menggunakan teknologi

modern beserta peralatan pendukungnya yang digunakan sebagai

penunjang kerja Larasita untuk memberikan pelayanan sertifikasi tanah

kepada masyarakat. Dan fasilitas yang didapat dari mobile service ini

adalah memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Hal tersebut

semua merupakan bukti langsung yang diberikan Larasita kepada seluruh

warga masyarakat.

Ibu Nanik selaku manajer Larasita dan sekaligus sebagai Kasubsi

Pendaftaran Hak juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

“ya.. karena Larasita ini kan dalam bentuk mobil mas.., maka ya
fasilitas yang diberikan disini adalah mengenai informasi yang
jelas, yang diberikan Larasita kepada masyarakat, dan juga
mobilnya itu sendiri yang sangat bermanfaat sekali bagi
masyarakat. Dan Larasita ini kan bekerjasama dengan
pemerintahan kecamatan ataupun desa, maka ya desa atau
kecamatan tersebut juga membantu memberikan fasilitas, seperti
kursi, dan terkadang juga ruangan untuk memberikan pelayanan.
Kerjasama seperti itu ya termasuk penting, sebab kan kita tidak
bisa menebak cuaca, bisa terang tiba-tiba ujan, nah ruangan yang
diberikan tersebut sangat bermanfaat sekali.”
(wawancara, 16 juni 2009)

Sebagai bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh mobile

service Larasita dari mulai awal tahun 2006 sampai dengan juni 2009,

sertifikat yang melalui Larasita mencapai 10.207 bidang, sehingga jumlah

keseluruhan  tanah bersertifikat yang ada di Kabupaten karanganyar adalah

354.949 bidang atau 75,33% dari jumlah target pensertfikatan tanah yang

ada di kabupaten karanganyar adalah 471.183 bidang, sehingga jumlah

tanah yang belum bersertifikat 116.234 bidang atau 24%.
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Tabel 3.2

Jumlah Bidang Tanah Yang Bersertifikat

Sampai bulan Juni 2009

Tahun Jumlah Bidang Bersertifikat

2006 – 2007 5.355 bidang

2007 – 2008 2.807 bidang

2008 – 2009 1.955 bidang

Total 10.207 bidang

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Melihat data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa

pembuatan sertifikat tanah melalui Larasita selama kurang lebih tiga tahun

sudah mencapai 10.207 bidang tanah dan setiap tahunnya mengalami

penurunan, hal tersebut dapat disebabkan karena jumlah bidang tanah yang

menjadi obyek pensertifikatan tanah semakin berkurang.

Respon masyarakat terhadap Larasita yang beranekamacam sangat

mempengaruhi kinerja dari Larasita, dan hal tersebut bisa menjadi bukti

bahwa kualitas pelayanan yang di berikan Larasita sudah baik, sesuai

dengan hasil observasi dan wawancara kami bahwa warga masyarakat di

wilayah Kabupaten Karanganyar sangat senang dengan mobile service

Larasita ini.

Respon tersebut adalah berdasarkan wawancara yang dilakukan

dengan 20 (duapuluh) reponden atau warga karanganyar yang

berhubungan langsung dengan mobile service Larasita, dimana 5 (lima)

responden berasal dari desa Jati Kuwung Kecamatan Jatipuro, 5 (lima)

responden dari Kecamatan Tawangmangu dan 5 (lima) responden dari
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Kecamatan Mojogedang, dan 5 (lima) responden lagi dari Kecamatan

Jumapolo, yang kesemuanya berhubungan langsung dengan pelayanan

yang diberikan oleh Larasita melalui penyuluhan maupun pada saat

penyerahan sertifikat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan

merasakan sendiri pelayanan yang diberikan oleh Larasita.

Dari hasil pengamatan dan wawancara bahwa 20 responden

tersebut telah menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Program

Larasita sudah sangat baik yaitu pelayanan yang cepat, dengan biaya yang

sesuai dengan yang telah ditetapkan dan transparan, dan yang paling

penting adalah dapat mengurangi biaya transportasi. Karena dengan

adanya Larasita yang langsung datang ke daerah pedesaan di wilayah

Kabupaten Karanganyar dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak terduga

yang dapat membebani masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanahnya,

sehingga manfaat yang sangat dirasakan oleh warga masyarakat dengan

adanya mobil Larasita ini adalah berkurangnya biaya transportasi atau

bahkan tidak ada lagi biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh

warga untuk mendapatkan sertifikat dengan pelayanan yang cepat. Seperti

yang di ungkapkan oleh beberapa warga masyarakat pada saat menerima

sertifikat melalui Larasita berikut ini.

Sutrisno 30 tahun warga Desa Jati Kuwung Kecamatan Jatipuro,

mengungkapkan:

”saya merasa senang dengan adanya Larasita ya karena sertifikat
saya jadi lebih cepat, ya kurang lebih 8 bulan mas.. gak perlu bolak
balik ke Kantor Pertanahan, tapi saya cuman menunggu saja.”
(Wawancara, 29 Juli 2009)
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Supono 55 tahun warga Tawangmangu juga mengungkapkan, bahwa:

”ya Larasita baik mas, pelayanan cepat, kalau saya ya senang
wonten (ada) Larasita masyarakat lainnya juga koyone
(keliatannya) senang dengan adanya Larasita.”
(wawancara, 30 Juli 2009)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Marem 52  tahun warga

desa Tawangmangu, sebagai berikut:

”kalau menurut saya ya.. pelayanannya lumayan baik, karena ya..
sertifikat saya sudah jadi, waktunya ya tidak begitu lama, cuman
kayaknya hampir satu tahun mas.., senangnya saya tidak perlu ke
karanganyar (Kantor Pertanahan).”
(wawancara, 30 Juli 009)

Dan semua warga yang telah menerima sertifikat melalui Larasita

di Kecamatan Tawangmangu menyatakan hal yang sama mengenai

pelayanan dari mobile service Larasita. Selanjutnya menurut Bapak

Harsono salah satu pegawai PPAT Kecamatan di Kecamatan

Tawangmangu juga mengatakan:

”Warga sangat senang dengan adanya program Larasita ini, karena
masyarakat tidak repot-repot pergi ke Kantor Pertanahan di
Karanganyar. Selain itu warga tawangmangu juga tidak terlalu
banyak ngeluarin biaya untuk mensertifikatkan tanahnya, seperti
pada hari ini warga sudah menitipkan berkasnya kepada saya untuk
di serahkan ke Larasita, karena tadi warga ada keperluan mendesak
sehingga tidak bisa menunggu mobil Larasita kesini.”
(wawancara, 30 Juni 2009)

Tri Marsono perangkat desa Jati Kuwung Kecamatan Jatipuro juga

memberikan pendapat, sebagai berikut:

”Kalau pelayanan yang di lakukan sekarang ya saya rasa sudah
baik mas, soalnya masyarakat sangat terbantu terutama ya..
masalah tranportasi karena warga tidak ngeluarin biaya untuk ke
Kantor Pertanahan sana dan rata-rata masyarakat disini juga sudah
mengenal Larasita ini.”
(wawancara, 29 Juli 2009)
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Respon masyarakat juga bisa dilihat dari kehadiran masyarakat

dalam menghadiri penyuluhan yang diberikan Larasita tentang pertanahan,

seperti pada Kecamatan Jumapolo bahwa perangkat desa setempat telah

memberikan undangan kepada masyarakat yang berjumlah 25 undangan

dan masyarakat yang hadir 22 orang, 3 orang tidak hadir sehingga kurang

lebih setiap diadakan penyuluhan oleh Larasita dihadiri oleh 90% peserta

undangan.

Selain pada kecamatan Jumapolo, antusias warga terhadap Larasita

juga terjadi pada Kecamatan Mojogedang dengan hadirnya semua peserta

penyuluhan. Tetapi karena ruang dari desa tidak memungkin untuk

dihadiri semua warga masyarakat, maka kepala desa setempat

mewakilkannya dengan kepala dusun dari masing-masing dusun.

Respon masyarakat yang besar juga terbukti pada Kecamatan

Jatipuro tepatnya pada Desa Jati Kuwung, masyarakat tersebut sudah

menerima 32 sertifikat dari program UMK (Usaha Mikro dan Kecil)

dengan melalui Larasita. Dalam penyerahan sertifikat tersebut didatangi

juga oleh Bapak Camat Jatipuro selaku kepala pemerintahan daerah

setempat.

Untuk Kecamatan Ngargoyoso, respon yang diberikan masyarakat

cukup besar hal ini terbukti dengan banyaknya warga masyarakat yang

datang dalam acara penyuluhan yang di berikan oleh Larasita, isi dari

penyuluhan adalah mengenai program Larasita dan UMK (Usaha Mikro

dan Kecil) dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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Mengenai respon masyarakat terhadap Larasita juga terlihat ketika

banyak warga masyarakat yang bertanya kepada para petugas Larasita

pada saat diadakan penyuluhan, salah satunya adalah pada saat penyuluhan

di desa Pereng Kecamatan Mojogedang. Masyarakat antusias mengajukan

berbagai pertanyaan mengenai proses sertifikasi tanah dan juga mengenai

biaya yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran maupun pensertifikatan

tanah.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Karanganyar menyambut

gembira dengan adanya mobil Larasita yang mau langsung datang ke

daerah-daerah pedesaan yang cukup terpencil atau jauh dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Karanganyar ini, sehingga setiap ada mobil Larasita

yang datang ke daerah setempat menjadi perhatian bagi masyarakat yang

lewat.

Pensertifikatan tanah sangat dipengaruhi oleh faktor keadaan

ekonomi masyarakat, hal ini sangat terbukti sekali bahwa kebanyakan

masyarakat yang melakukan sertifikasi tanah melalui Larasita adalah

masyarakat yang tergolong kurang mampu. Sehingga kedatangan dari

Larasita sangat diharapkan dan direspon dengan baik oleh warga

masyarakat khususnya untuk masyarakat yang tergolong menengah

kebawah yang ingin mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan sertifikat

tanah yang sah.

Total bidang tanah bersertifikat di Karanganyar, sebagai berikut:
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Tabel 3.3

Jumlah Bidang Tanah Yang Bersertifikat

Sampai 30 Maret 2009

No Kecamatan HM HP HGU HGB HPL Wakaf Jumlah
bidang

1 Karanganyar 32,204 137 - 545 - 37 32,923
2 Tasikmadu 22,430 98 - 998 - 30 23,556
3 Mojogedang 28,411 309 - 17 - 24 28,761
4 Kebakkramat 27,907 347 - 26 - 40 28,320
5 Jaten 24,854 125 - 2,262 - 42 27,283
6 Jumapolo 14,507 29 - 4 - 41 14,581
7 Jumantono 25,198 25 - 313 - 34 25,570
8 Jatiyoso 11,685 18 - 4 - 10 11,717
9 Jatipuro 13,154 26 - 6 - 37 13,223
10 Karangandan 20,167 154 - 69 - 32 20,422
11 Matesih 12,332 47 - 9 - 28 12,416
12 Tawangmangu 11,713 98 - 18 - 9 11,892
13 Ngargoyoso 12,433 28 8 4 - 14 12,487
14 Kerjo 15,695 242 17 10 - 23 15,987
15 Jenawi 10,155 18 8 8 - 4 10,193
16 Colomadu 23,747 197 - 3,017 - 25 26,986
17 Gondangrejo 37,194 173 - 1,217 - 48 38,632

Jumlah 330,632 2,045 33 8,521 54 441 354,949
Sumber : Kantor Pertanahan Karanganyar

Keterangan :
HM Hak Milik
HP Hak Pakai
HGU Hak Guna Usaha
HGB Hak Guna Bangunan
HPL Hak Pengelolaan
Ukuran Bidang

Dengan demikian jumlah tanah yang sudah bersertifikat di

Kabupaten Karanganyar sampai saat sekarang ini sudah berjumlah

354,949 bidang, dan kecamatan gondangrejo yang memiliki peringkat

tertinggi dengan 38,632 bidang tanah yang telah bersertifikat, dan untuk

kecamatan yang paling sedikit adalah kecamatan jenawi dengan 10,193

bidang tanah yang telah bersertifikat. Sehingga dalam satu tahun tanah
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yang bersertifikat meningkat 7.178 bidang, maka tanah yang belum

bersetifikat sampai saat ini adalah 116.234 bidang dari jumlah objek

pensertifikatan adalah 471.183 bidang.

Pak Sukiman memberikan pendapat mengenai pendaftaran pada

bulan juni-juli tahun 2009, sebagai berikut:

”masyarakat melakukan sertifikasi tanah memang gak bisa di
tebak, ya itu karena masyarakatnya sendiri, yang jelas mobil
Larasita atau Larasita sudah memberikan pelayanananya dengan
sebaik mungkin, kalau pelayanan yang baik tanpa didukung dengan
masyarakat kan juga sulit untuk bisa berjalan, ya dengan adanya
Larasita ini masyarakat sudah ada peningkatan untuk melakukan
sertifikasi tanah, khusus untuk bulan juni-juli yang mas lakukan
penelitian sekarang ini memang tidak terlalu banyak masyarakat
yang melakukan pendaftaran. mungkin ini kan juga bertepatan
dengan kenaikan kelas atau kelulusan mas... sehingga mungkin
kebutuhan yang lain dari masyarakat menjadi bertambah, dan juga
bidang tanah yang semakin lama semakin sedikit to mas, ya..
mungkin hal tersebut sedikit memiliki pengaruhlah mas.”
(wawancara, 29 juli 2009)

2. Kehandalan (Reliability)

Kehandalan merupakan kecepatan dan ketepatan suatu organisasi

dalam memberikan pelayanan untuk pembuatan sertifikat tanah melalui

Larasita, yakni dengan memberikan mekanisme dan prosedur pelayanan

yang mudah, cepat dan efisien.

Larasita didukung dengan sistem online manajemen pelayanan

sertifikat tanah, yang dijadikan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk memberikan kepastian

hukum dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Proses sertifikasi tanah dapat dilakukan oleh petugas Larasita

dengan cepat apabila berkas yang diajukan oleh para pemohon sudah
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memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, karena dalam

perkembangannya Larasita tidak lagi hanya untuk pendaftaran pertama

kali saja, tetapi sudah bisa untuk pelayanan balik nama ataupun

penggabungan sertifikat tanah, adapun syarat-syarat tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Syarat untuk sertifikasi tanah pertama kali, antara lain:

1) Surat permohonan dari pemohon atau warga masyarakat

yang mengajukan sertifikasi tanah;

2) Foto Copy KTP atau identitas pemohon dengan

menunjukan aslinya;

3) Surat penyataan batas yang sudah dilegalisasi oleh kepala

desa.

4) Alas HE (Letter C atau Petuk D yang dilegalisasi);

5) Segel, Akta jual beli dari PPAT (Petugas Pembuat Akta

Tanah)

6) Penguasaan tanah sporadik atau pernyataan pemohon

bahwa telah menguasai secara fisik selama 20 tahun terus-

menerus, dan pernyataan batas dan luas tanah bermaterai;

7) Surat berita acara kesaksian yang berisi keterangan kades

atau lurah dengan saksi dua orang penduduk setempat yang

membenarkan penguasaan tanah tersebut;

8) Dan surat perjanjian-perjanjian yang dilakukan pemohon

terhadap pihak lain (bila ada);
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b. Syarat untuk balik nama, antara lain:

1) Foto Copy KTP atau identitas pemohon dengan

menunjukan aslinya;

2) Sertifikat hak atas tanah yang telah diadakan pengecekan;

3) Surat Permohonan dari pemohon;

4) Surat kuasa tertulis bermaterai cukup, apabila dikuasakan;

5) Ijin Peralihan Hak (apabila dipersyaratkan oleh ketentuan);

6) Surat-surat pernyataan bermaterai bila diperlukan;

7) Putusan/penetapan pengadilan yang berkuekuatan hukum

tetap atau akta PPAT (sesuai dengan jenis permohonannya).

c. Syarat untuk penggabungan sertifikat, antara lain:

1) Sertifikat hak atas tanah yang telah diadakan pengecekan;

2) Surat permohonan yang disertai alasannya, yang dimakasud

alasan adalah alasan pemohon untuk menggabungkan

sertifikatnya yang semula dua sertifikat di jadikan satu

sertifikat;

3) Identitas Permohonan (Fotocopy KTP, atau untuk Badan

Hukum fotocopy Akta Pendirian) dengan menunjukan

aslinya;

4) Surat Pernyataan Batas dan luas tanah bermaterai cukup;

5) Sket atau Peta Kasar Pemecahan/pemisahan atau

penggabungan dengan rincian luas masing-masing bidang

yang jelas.
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Setelah semua persyaratan untuk sertifikasi tanah dari pemohon

atau masyarakat sudah lengkap maka dapat segera di serahkan ke petugas

yang ada di mobil Larasita untuk segera di proses. Proses yang dimaksud

adalah memasukan data pemohon ke laptop sehingga menjadi database

(kumpulan data) pemohon yang kemudian prosesnya dilanjutkan di Kantor

Pertanahan.

Persyaratan atau berkas dari pemohon harus benar-benar lengkap,

dan apabila ada persyaratan yang belum lengkap akan dikembalikan lagi

oleh petugas Larasita ke pemohon untuk dilengkapi kembali. Hal tersebut

sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu. Nanik selaku manajer

Larasita, bahwa:

“kelengkapan berkas dari pemohon harus sudah lengkap untuk
dapat langsung di proses dalam mobil Larasita mas, hal ini juga
termasuk fungsi dari mobil Larasita ini, karena pemohon atau
warga masyarakat tidak perlu repot bolak-balik ke Kantor
Pertanahan, tapi dengan Larasita yang langsung datang ke
masyarakat menjadi lebih cepat untuk segera melengkapi
kekurangan berkasnya. Sehingga hal ini sangat menguntungkan
masyarakat.”
(wawancara, 30 Juni 2009)

Sebagai mobile service atau mobil berjalan dengan sistem jemput

bola maka dalam memberikan pelayanan pertanahan atau dalam hal ini

sertifikasi tanah harus sesuai dengan prosedur pelayanan sertifikasi tanah

yang telah ditetapkan, dengan berpedoman pada Intruksi Menteri Negara

Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1998 yang disempurnakan dengan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005

tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan
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(SPOPP), dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Percepatan

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk

Jenis Pelayanan Pertanahan Tertentu. Menurut Bapak Lasimin selaku

petugas Larasita mengungkapkan bahwa:

“Proses pensertifikatan melalui mobil Larasita sama persis dengan
proses sertifikasi tanah melalui Kantor Pertanahan, karena
peralatan yang ada di mobil Larasita langsung berhubungan atau
connect dengan Kantor Pertanahan disini.”
(wawancara, 16 Juni 2009)

Adapun proses pelayanan sertifikasi tanah melalui Larasita adalah

sebagai berikut:

Pertama, petugas Larasita melakukan pengecekan berkas

permohonan dari pemohon, dan berkas tersebut harus sudah komplit dan

apabila masih ada kekurangan persyaratan–persyaratan dari berkas

tersebut, maka berkas permohonan akan dikembalikan ke pemohon dan

diminta untuk dilengkapi kembali. Berkas yang di maksud disini adalah

semua persyaratan atau syarat-syarat yang di perlukan untuk melakukan

sertifikasi tanah sesuai dengan jenis sertifikasinya.

Menurut Bapak Sukiman selaku petugas Larasita dan sekaligus staf

pendaftaran hak, mengungkapkan:

“pengecekan berkas harus diteliti dan cermat, karena bila ada satu
syarat permohonan yang belum komplit maka berkas tersebut tidak
dapat di proses melalui Larasita, dan di kembalikan kepada
pemohon untuk dilengkapi lagi. Ya.. ini sekaligus keuntungan bagi
masyarakat mas... karena dengan Larasita datang kedesa-desa jadi
apabila ada berkas yang kurang bisa langsung dilengkapi, sehingga
bisa lebih cepat untuk diproses.”
(wawancara, 30 Juni 2009)
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Kedua, petugas melakukan pengentryan data langsung dari berkas

pemohon secara lengkap kedalam aplikasi LOC (Lan Office

Computerization) yang akan menjadi database pemohon, yang isinya

lengkap dengan data pemohon.

Ditambahkan Bapak Ramto selaku teknisi Larasita, bahwa:

“Apabila persyaratan permohonan sertifikasi tanah sudah komplit
maka bisa dilakukan pengentryan data ke dalam aplikasi LOC di
laptop yang sudah terhubung dengan Kantor Pertanahan
karanganyar dengan menggunakan modem internet.”
(wawancara, 30 Juni 2009)

Cara atau sistem online dari Larasita yaitu dengan menggunakan

modem internet sehingga aplikasi LOC yang ada pada laptop mobile

Larasita akan langsung menyambung dengan aplikasi LOC yang ada di

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan cara memasukan kode

(ID) khusus yang dimiliki setiap pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar sehingga data pemohon dapat diproses lebih cepat dan baik.

Ketiga, pemohon atau pendaftar akan mendapatkan surat perintah

setor (SPS) yang didalamnya berisi rincian daftar biaya yang harus dibayar

oleh pemohon, sehingga pemohon mendapatkan kwitansi yang terdapat

nomor berkasnya. Dijelaskan oleh Bapak Sukiman, bahwa:

“kalau berkasnya sudah komplit mas, ya.. terus di kasih SPS atau
surat perintah setor, yang bisa dibayar di mobil Larasita. Dengan
adanya SPS tersebut masyarakat kan bisa ngecek sendiri biaya
tanah yang harus dibayar, karena disitu rinciannya sangat jelas.
Khusus untuk yang melalui program seperti UKM atau Prona,
maka biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, sebab biaya-biaya
pokoknya di gratiskan.”
(wawancara, 22 Juli 2009)
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Keempat, setelah melakukan penyetoran atau pembayaran biaya

SPS, maka pemohon langsung mendapatkan kwitansi yang berisikan

nomor berkas pemohon. Nomor berkas tersebut dijadikan pegangan oleh

pemohon untuk mengetahui berkas pemohon sudah berjalan sejauh mana

dalam proses pensertifikatan tanahnya yang ada di Kantor Pertanahan

Kabupaten Karanganyar.

Sesudah data dari berkas-berkas tersebut masuk ke Larsita maka

proses selanjutnya akan dilanjutkan ke Kantor Pertanahan, dimana proses

selanjutnya adalah diadakan pengukuran dan pemetaan oleh petugas ukur

yang ada di Kantor Pertanahan.

Dari hasil pengukuran tersebut maka akan dilanjutkan ke Panitia A,

Panitia A adalah petugas gabungan antara pegawai dari Kantor Pertanahan

dengan pegawai kecamatan atau perangkat desa. Panitia A memiliki tugas

untuk mengecek kebenaran bidang tanah dari pemohon yang sedang

diproses di Kantor Pertanahan.

Setelah hasil yang didapat dari panitia A, maka langkah

selanjutnya adalah diadakan pengumuman yang dilakukan oleh Kantor

Pertanahan yakni dengan melalui surat kabar atau pengumuman yang

ditempel pada papan pengumuman di balai desa setempat. Hal ini

bertujuan agar bidang tanah yang akan disertifikat dari pemohon dapat

diketahui oleh masyarakat luas sehingga apabila ada masyarakat yang

mengakui itu merupakan bidang tanahnya dapat segera melapor ke Kantor

Pertanahan dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan apabila bidang
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tanah yang diajukan pemohon tidak ada sanggahan dari pihak lain atau

masyarakat maka bidang tanah tersebut selanjutnya dibuatkan berita acara

dan dilegalkan menjadi sertifikat yang sah yang diakui oleh negara. Tetapi

apabila dalam pengumuman tersebut ada sanggahan dari pihak yang

merasa berhak dalam bidang tanah tersebut maka dapat melakukan

sanggahan kepada pihak pemohon melalui Kantor Pertanahan atau melalui

Larasita.

Setelah selama dua bulan dari pengumuman tersebut tidak ada

sanggahan maka sertifikat tersebut dapat di legalkan atau disahkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dan Larasita akan

mengirim atau mendatangi lagi asal dari pemohon sertifikat tanah untuk

diserahkan ke pemohon tersebut.

Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan sertifikasi

tanah kepada masyarakat khususnya di daerah-daerah pedesaan di Wilayah

Karanganyar adalah sangat penting sekali, karena dapat membantu

masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kecepatan dalam

pelayanan bisa dilihat dari waktu yang digunakan dalam penyelesaian

suatu proses pelayanan, dalam hal ini adalah waktu yang digunakan dalam

penyelesaian pembuatan sertifikat tanah untuk pertama kali. Waktu yang

dibutuhkan adalah antara 8 (delapan ) sampai 9 (sembilan) bulan untuk

pembuatan sertifikat pertama kali, sedang untuk pendaftarannya dapat

dilakukan di mobil Larasita hanya dengan kurun waktu kurang dari 30

menit dan waktu untuk pengecekan berkas kurang lebih 15 menit.
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Pembuatan sertifikat tanah dari mulai pendaftaran sampai menjadi

sertifikat yang sah. Menurut Bapak Lasimin selaku manajer dari Larasita,

mengungkapkan bahwa:

“pembuatan sertifikat dari mulai proses awal sampai akhir biasanya
memakan waktu antara 8 – 9 bulan, hal tersebut ya.. tergantung
dari jenis permohonan juga, yang diajukan oleh pemohon, memang
untuk pembuatan sertifikat tanah, ya.. memerlukan proses yang
lumayan panjang mas.., dari mulai pendaftaran, pengukuran,
pemetaan, dan pemerikasaan sampai akhirnya menjadi sertifikat
tanah yang sah.”
(wawancara, 16 Juni 2009)

Prosedur dan Jangka waktu pelayanan yang diberikan Larasita

terkadang lebih cepat dari standar prosedur yang telah ditetapkan. Standar

prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pertanahan yang ada di Kantor

Pertanahan Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 Tahun 2008.

Kehandalan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh warga

Jatikuwung, yang bernama mengatakan:

“menurut saya ya udah cepet mas.. karena saya masukan berkas
dulu bulan november kalau mboten salah, sak niki bulan juli, njih
kurang lebih 9 (sembilan) bulan mas.”
(wawancara, 29 Juli 2009)

Hal serupa juga di ungkapkan oleh para warga Jatikuwung pada

saat menerima sertifikat dari Larasita di Desa Jatikuwung Kecamatan

Jatipuro Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Juli 2009, yang dimana

pada saat itu di hadiri oleh Kepala Kantor Kecamatan Jatipuro.
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Tabel 3.4

Jangka Waktu Pelayanan Pertanahan

Berdasarkan Standar Prosedur Operasi

Pengaturan dan Pelayanan

No. Jenis Pelayanan Waktu Keterangan

1 Pemeriksaan (Pengecekan Sertifikat) 1 Hari

2 Peralihan Hak – Jual Beli 5 Hari

3 Peralihan Hak – Pewarisan 5 Hari

4 Peralihan Hak – Hibah 5 Hari

5 Peralihan Hak – Tukar Menukar 5 Hari

6 Peralihan Hak – Pembagian Hak Bersama 5 Hari

7 Hak Tanggungan 7 Hari

8 Hapusnya Hak Tanggungan – Roya 7 Hari

9 Pemecahan Sertifikat – Perorangan 15 Hari s/d 5 bidang

10 Pemisahan Sertifikat – Perorangan 15 Hari s/d 5 bidang

11 Penggabungan Sertifikat – Perorangan 15 Hari s/d 5 bidang

12 Perubahan melalui Hak Milik untuk Rumah

Tinggal dengan ganti Blanko

7 Hari

13 Perubahan Hak Milik untuk Rumah Tinggal

tanpa ganti Blanko

7 Hari

14 Ganti Nama 7 Hari

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

3. Daya Tanggap (Responsiviness)

Daya tanggap merupakan respon pegawai dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan Larasita dengan kemauan

untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada

masyarakat dengan penyampaian informasi yang jelas.
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Hal yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah pelayanan adalah

sikap petugas dalam menghadapi pelanggan yang menyampaikan keluhan

terhadap layanan yang telah diberikan. Dari hasil observasi dan

wawancara terlihat bahwa petugas selama ini cukup responsif terhadap

masyarakat, petugas Larasita kelihatan terbuka, ramah dan bersahabat.

Dalam setiap pelayanan juga pasti ada beberapa permasalahan

yang terjadi, untuk mengatasi hal tersebut petugas Larasita siap untuk

merespon atau menanggapi komplain yang di sampaikan dari masyarakat.

Komplain yang terjadi biasanya adalah permasalahan persyaratan, waktu

penyelesaian yang lama, dan biaya yang mahal.

Seperti yang di ungkapkan oleh salah satu perangkat desa, di Desa

Pereng Kecamatan Mojogedang yang menanyakan kepada petugas

Larasita mengenai pensertifikatan tanah lewat program SMS (Sertifikat

Massal Swadaya) pada saat diadakan penyuluhan oleh Larasita, sebagai

berikut:

“saya mau tanya pak, apakah ada sayarat khusus untuk mengajukan
sertifikat melalui SMS tersebut?”
(Pengamatan, 13 Juli 2009)

Selaku Petugas Larsita Bapak Sukiman langsung menjawab atas

pertanyaan dari Bapak Perangkat Desa Pereng tersebut:

“terimakasih pak atas pertanyaannya, mengenai syarat dari SMS
tidak ada syarat khusus, tetapi hanya saja untuk bisa mendapatkan
program SMS, ya.. Desa harus mengajukan permohonan SMS dan
minimal ada 50 bidang dan dengan dilampiri rekap nama-nama
peserta lengkap dengan datanya. Untuk persyaratan berkas-
berkasnya seperti biasa, atau sesuai dalam brosur tersebut.”
(Pengamatan, 13 Juli 2009)
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Setiap memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang

Larasita petugas Larasita selalu menjawab dengan jelas sehingga peserta

penyuluhan baik perangkat desa maupun warga masyarakat merasa senang

dengan adanya mobil Larasita tersebut, tetapi juga ada masyarakat yang

menanggapinya dengan biasa-biasa saja.

Dibawah ini merupakan salah satu tanya jawab yang dilakukan

oleh perangkat desa dengan petugas Larasita tentang permasalahan yang

dihadapi, berikut adalah pertanyaan dari salah satu peserta atau perangkat

Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang, sewaktu diadakan penyuluhan

tentang Larasita, pertanyaan tersebut ditujukan kepada para petugas

Larasita, salah satu pertanyaannya adalah sebagai berikut:

“apakah layanan yang ada di Larasita lebih cepat, soalnya kemarin
ada yang melalui notaris itu sertifikatnya bisa jadi lebih cepat dan
lebih murah daripada melalui kecamatan, kalau kayak itu
bagaimana pak?”
(Pengamatan, 13 Juli 2009)

Hal itu langsung ditanggapi oleh bapak Lasimin, sebagai berikut:

“kalau masalah kecepatan pelayanan itu semua sama pak, di kantor
sana tidak membeda-bedakan anatara si A dan si B karena semua
sudah ada  prosedurnya. Kalau di bandingkan pensertifikatan
melalui kecamatan dengan melalui notaris itu sama pak.. hanya
saja untuk notaris itu memiliki banyak pekerja yang setiap hari
nunggu di kantor, sehingga kalau sudah selesai dia langsung ambil
pulang, tapi mungkin kalau pegawai kecamatan ngambilnya itu
setelah ada waktu baru bisa mengambil, nah itu sebenarnya yang
sedikit membedakan seolah-olah lewat notaris cepat, tapi
sebenarnya sama saja. Dan terus untuk biaya, itu juga sama pak,
jadi Larasita atau Kantor Pertanahan bekerja sesuai dengan
prosedur yang sudah ditetapkan dari pusat pak. Ya mungkin
kadang ada biaya buat transport pegawai kecamatan atau desa
untuk mengurusnya. Ya.. salah satu tujuan Larsita ya untuk
menghilangkan biaya-biaya tersebut.”
(Pengamatan, 13 Juli 2009)
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Ketanggapan petugas Larasita selain dalam menjawab

permasalahan yang dikemukakan masyarakat, Larasita juga memiliki sifat

fleksibel, karena Larasita tidak hanya bekerja sesuai dengan jadwal

kegiatan Larasita saja, tetapi juga disesuaikan pada kebutuhan dari

masyarakat. Hal ini sesuai dengan pertanyaan dari perangkat Desa Pereng

disaat diadakan penyuluhan, sebagai berikut:

“apakah Larasita mau datang kesini apabila ada salah satu warga
yang akan melakukan sertifikasi tanah?”
(Pengamatan, 13 Juli 2009)

Di jawab lagi oleh Bapak Lasimin, sebagai berikut:

“ya.. Larasita sangat fleksibel pak.. apabila ada warga masyarakat
yang ingin di datangi Larasita bisa langsung menghubungi
Larasita, dengan telfon ke Kantor Pertanahan pasti Larasita akan
langsung kesini, atau lewat kecamatan untuk menghubungi
Larasita.”
(Pengamatan, 13 Juli 2009)

Ditambahkan oleh Bapak Tri Yulianto selaku petugas Larasita :

“Larasita juga bisa di panggil pak.. tapi ya kalau cuman satu bidang
kan lebih baik datang ke daerah yang ada kunjungan Larasita kalau
gak ya menunggu sampai ada jadwal Larasita ke desa sini lagi..
karena tiap bulan Larasita pasti datang ke kecamatan sini.”
(Pengamatan, 13 Juli 2009)

Dijelaskan Pak Lasimin mengenai ketanggapan petugas Larasita

dalam menanggapi komplain dalam pelayanan kepada masyarakat, bahwa:

“apabila ada desa atau kecamatan yang warga masyarakatnya ingin
mendaftar melalui Larasita, maka Larasita bisa datang langsung ke
tempat tersebut dan biasanya pemohon yang akan mendaftar
berjumlah banyak, tapi kalau pemohon hanya mangajukan cuman
satu atau dua bidang tanah maka Larasita datang sesuai jadwal,
atau masyarakat bisa datang ke kecamatan atau desa terdekat yang
terdapat jadwal Larasita.”
(wawancara, 13 Juli 2009)
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Daya Tanggap Larasita juga bisa dilihat dari sikap para petugas

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sikap simpatik dan

ramah tamah dari para petugas Larasita dapat meningkatkan kepuasan

masyarakat ketika dilayani.

4. Jaminan (Assurance)

Jaminan adalah Mencakup pengetahuan, kemampuan, dan sifat

dapat dipercaya yang dimiliki oleh para petugas Larasita. Jaminan sangat

penting diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang

terbaik kepada masyarakat.

Salah satu Jaminan yang diberikan Larasita adalah pengetahuan,

pengetahuan yang dimiliki dari para petugas Larasita sangat penting

sekali, karena petugas Larasita harus mampu menjawab segala pertanyaan

dari masyarakat mengenai pertanahan dengan jelas, dan tidak hanya untuk

pensertifikatan tanah. Pengetahuan merupakan bagian dari kemampuan

yang dimiliki oleh para petugas Larasita.

Tingkat pendidikan juga merupakan faktor penentu dari

kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh petugas Larsita. Dengan

gelar pendidikan S1 (Strata Satu) dan S2 (Strata Sarjana) dan bekerja

sesuai dengan bidangnya masing-masing serta dilakukan pendidikan dan

pelatihan teknik Larasita untuk kegiatan pembinaan, pengembangan sistem

dan informasi Badan Pertanahan Republik Indonesia, maka secara tidak

langsung hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan

petugas dalam memberikan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat.
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Masyarakat akan percaya dengan petugas Larasita apabila petugas

Larasita dapat bekerja dengan sepenuh hati dan dengan rasa tanggung

jawab yang tinggi. Hal tersebut terbukti dengan selalu tepat waktunya

petugas Larasita tiba dilokasi yang menjadi tujuan diadakannya pelayanan

Larasita, Larasita bekerja sesuai dengan jam Dinas yaitu dari mulai jam

07.30 wib samapai dengan 15.00 wib.

Untuk kenyataannya jam keberangkatan Larasita dari Kantor

Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah dari mulai jam 09.00 wib

sampai selesai atau sampai tidak ada pendaftar lagi, hal tersebut

dikarenakan persiapan yang dilakukan oleh para petugas Larasita dalam

menyiapkan peralatan dan berkas-berkas yang perlu untuk dibawa.

Kegiatan Larasita apabila tidak ada pendaftaran maka petugas Larasita

akan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada para perangkat desa

setempat mengenai Larasita dan mengenai informasi pertanahan.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nanik selaku manajer dari

Larasita, Sebagai berikut:

“untuk masalah jam kerja Larasita, kita selalu berusaha datang
tepat waktu untuk sampai ke lokasi, yakni jam 9 tepat, kalaupun
sampai terlambat ke lokasi itu biasanya karena daerahnya sangat
jauh dari sini, dan saya jamin pasti Larasita dapat datang tepat
waktunya. Kegiatan Larasita apabila tidak ada pendaftaran ya..
memberikan penyuluhan kepada perangkat desa setempat tentang
Larasita.”
(wawancara, 30 Juni 2009)

Melihat hal tersebut maka kesabaran termasuk faktor penting

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena nilai sebuah

pelayanan lebih banyak ditentukan bagaimana seseorang diperlakukan
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dengan baik dan diberikan perhatian yang cukup dalam melayani sehingga

tidak hanya sekedar penyelesaian administrasinya saja.

Transparansi dari para petugas Larasita juga dapat dirasakan oleh

para warga masyarakat sebagai pengguna jasa Larasita hal ini terbukti

bahwa biaya yang dikeluarkan oleh warga masyarakat melalui SPS (Surat

Perintah Setor) sesuai dengan brosur biaya Pelayanan pertanahan dan

sebelum melakukan pendaftaran tananya ke mobil Larasita, masyarakat

dapat menghitung sendiri terlebih dahulu biaya yang akan di keluarkan

dalam pensertifkatan tanahnya yakni dengan melihat brosur biaya.

Sehingga tidak ada lagi biaya yang ditutup-tutupi, yang dapat

menimbulkan keresahan masyarakat dalam melakukan sertifikasi tanahya.

Seperti yang ditanyakan oleh salah satu perangkat desa di Desa

Pereng Kecamatan Mojogedang pada saat diadakan penyuluhan dari

Larasita, mengungkapkan bahwa:

“Kira-kira untuk membuat sertifikat dengan ukuran bidangnya
hanya 100 m2, berapa biaya yang harus dikeluarkan pak?”
(Pengamatan, 13 Juli 2009)

Di jawab langsung oleh Bpk. Lasimin selaku manajer Larasita:

“Misalkan biaya yang diperlukan untuk satu bidang tanah dengan
ukuran 100 m2 yang masih merupakan wilayah pedesaan dapat
dilihat dari brosur itu pak, biaya yang diperlukan untuk 100m2

kurang lebih Rp. 415.700,- dengan rincian sebagai berikut:
Biaya Ukur Sporadis Rp.    49.500,-
Biaya Ukur Sistematis Rp.    37.100,-
Biaya Ukur Pengembalian Batas Rp.    79.100,-
Pelayanan tanah wilayah pedesaan Rp.  150.000,- dan
Transportasi sebesar Rp. 100.000,- +
Total Rp.  415.700,-
Dan biaya tambahan seperti materai Rp.6.000,-“.
(Pengamatan, 13 Juli 2009)
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5. Empati (Empathy)

Empati disini meliputi kemudahan dalam komunikasi dan perhatian

terhadap kebutuhan para pelanggan dengan cara penyuluhan yang

dilakukan oleh petugas Larasita. Komunikasi yang baik antara petugas

Larasita dengan warga masyarakat sanga penting sekali untuk membina

hubungan yang baik, selain dengan warga masyarakat komunikasi antara

petugas Larasita dengan para aparat desa maupun dari pegawai kecamatan

juga sangat penting sekali, sebab fungsi dari Larasita tidak lagi hanya

untuk pendaftaran pertama kali dan balik nama saja, tetapi juga memiliki

fungsi-fungsi lain yang sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 18 Tahun 2009.

Sikap ramah dari para petugas Larasita dapat dilihat ketika para

petugas Larasita meskipun sibuk dalam mengecek dan mengentry data

atau berkas dari pemohon tetap menunjukan keramahanya dan tetap

dengan memperhatikan keluhan-keluhan dari para pengguna jasa.

Hal ini terbukti bahwa menurut masyarakat, petugas Larasita

mempunyai sikap yang baik dalam memberikan pelayanannya.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh sebagian warga Jati Kuwung dan

Tawangmangu pada saat penyerahan sertifikat melalui Larasita, antara lain

Bapak Widodo, Bapak Tri Marsono, Ibu Sutinem, Bapak Paiman, Bapak

Sutrisno, Ibu Martini, Bapak Nurhadi, Bapak Samuno, Bapak Marem,

Bapak Supono, Bapak Karyo Sumatro, Bapak Sono, Bapak Sadi dan

Bapak Jaimin. Salah satu dari mereka, Bapak Supono mengatakan:
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“wah kalau sikape bapak-bapak saking Larasita niki gih sae sanget
mas, gih sopan, gih ramah, dadine wargo paham sing dijelaske
mas.. “
“wah.. kalau sikap dari Bapak-bapak petugas Larasita ya sudah
bagus banget mas, ya sopan, ya ramah, jadinya masyarakat bisa
mengerti apa yang dijelaskan mas.”
(wawancara, 30 Juli 2009)

Sikap baik dan ramah dari para petugas Larasita juga terlihat ketika

setiap diadakan penyuluhan di desa-desa dengan selalu menyapa dan

tersenyum kepada pemohon, hal tersebut juga dapat dilihat ketika para

petugas Larasita mendapatkan buah tangan dari para warga masyarakat.

Hal ini di ungkapkan salah satu warga.

“ya ini hanya oleh-oleh saja mas.. karena bapak-bapak dari Badan
Pertanahan Nasional sudah mau datang ke tempat kami ini, yang
termasuk jauh sekali dari perkotaan.”
(wawancara, 30 Juli 2009)

Respon dari petugas Larasita yang cepat tanggap dan segera untuk

menanggapi pertanyaan-pertanyaan maupun keluhan-keluhan dari

masyarakat, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa daya

tanggap dari petugas Larasita kepada masyarakat sudah baik. Sehingga

informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Melalui Larasita

Larasita sebagai Mobile service dangan sistem jemput bola atau datang

langsung ke desa-desa adalah merupakan kegiatan yang dilakukan rutin oleh

Larasita di Kabupaten Karanganyar. Untuk mendukung dalam kegiatannya

tersebut maka ada bebrapa faktor yang dijadikan pendukung dalam
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mensukseskan pelayanan mobile sevice Larasita, faktor-faktor tersebut antara

lain:

a. Aturan, yakni menjadi pendorong dalam proses pensertifikatan

tanah, karena dengan aturan kerja yang jelas dan dipatuhi oleh

semua pihak maka akan menghasilkan disiplin kerja yang baik,

sehingga hal tersebut dapat membantu proses pelayanan sertifikasi

tanah dengan cepat pula.

b. Organisasi, dalam hal ini adalah mengenai mekanisme atau

prosedur Larasita dalam memberikan pelayanan sertifikasi tanah

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam

Peraturan Badan Pertanahan Nasional. Dengan prosedur yang cepat

mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sehingga dapat untuk

mempercepat proses sertifikasi tanah melalui Larasita.

c. Pendapatan, yang dimaksud disini adalah uang yang diberikan

kepada petugas Larasita dalam melaksanakan tugas atau kegiatan

Larasita. Uang tersebut berwujud BPD atau Biaya Perjalanan

Dinas, dengan BPD tersebut maka dapat meningkatkan semangat

kerja dari para petugas Larasita dalam memberikan pelayanan

pensertifikatan tanah, dan besaran biaya tersebut disesuaikan

dengan jarak yang ditempuh oleh petugas Larasita.

d. Kemampuan dan Keterampilan yang dimiliki oleh para petugas

Larasita cukup memadai, karena rata-rata yang menjadi petugas

Larasita berpendidikan sarjana dan juga merupakan lulusan dari
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Akademi Pertanahan sehingga hal tersebut dapat mempercepat

kemampuan kerja dalam proses pelayanan melalui Larasita.

e. Sarana Pelayanan, mengenai hal ini sarana fisik dari mobil Larasita

adalah menggunakan peralatan atau teknologi informasi dan

komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari Larasita, sehingga

dapat membantu mempercepat proses pelayanan sertifikasi tanah

melalui Larasita dengan cepat, mudah, murah, tepat waktu, akurat

dan dapat dipercaya.

Namun demikian masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat

atau kendala dalam proses pelayanan sertifikasi tanah melalui Larasita, faktor

tersebut adalah mengenai kesadaran dari pemohon atau masyarakat. Dalam hal

ini adalah mengenai kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan

sertifikasi tanah, sehingga dapat menjadi penghambat pensertifikatan tanah.

Dan ketidaklengkapan berkas yang diajukan oleh para pemohon juga menjadi

penghambat dalam proses pelayanan sertifikasi tanah, sehingga berkas

tersebut harus dikembalikan kembali ke pemohon untuk dilengkapi kembali.

Maka kedua hal tersebut dapat dikatakan sebagai penghambat dalam proses

pensertifikatan tanah melalui Larasita.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada

bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kualitas Pelayanan

Sertifikasi Tanah Melalui Program Larasita Di Kabupaten Karanganyar

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang

pensertifikatkan tanah, maupun dalam memberikan informasi tentang

pertanahan sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik.

1. Indikator Kualitas Pelayanan

a) Bukti Langsung (Tangibles)

Tangibles atau bukti langsung yaitu kemampuan organisasi

dalam menunjang eksistensinya kepada pihak eksternal, penampilan

dan kemampuan sarana dan prasarana fisik  perusahaan dan keadaan

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang

diberikan oleh pemberi jasa.

Bukti langsung dari mobile service Larasita adalah menyangkut

sosialisasi dan sarana fisik yang ada di dalam mobil Larasita. Hal ini

dapat dilihat dari upaya Larasita dalam memperkenalkan Larasita ke

masyarakat Kabupaten Karanganyar melalui media cetak maupun

media elektronik dan dilakukan terus menerus sampai saat sekarang

ini. Dan untuk sarana fisik dari mobil Larasita sudah menggunakan
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peralatan yang modern dan canggih, dengan menggunakan sistem wi-

fi, sehingga membantu memperlancar dan mempercepat pelayanan

sertifikasi tanah, hal ini dapat dikatakan cukup baik, karena terkadang

sistem yang digunakan tidak dapat connect.

Respon masyarakat terhadap Larasita sudah sangat responsif,

hal ini dapat dilihat pada saat di adakan sosialisasi maupun penyuluhan

oleh Larasita, yaitu banyaknya warga masyarakat yang antusias untuk

mengikuti setiap diadakan penyuluhan oleh Larasita ke daerah-daerah.

Bahwa setiap diadakan pertemuan, kehadiran dari para peserta

penyuluhan sangat baik karena hampir semua peserta hadir pada saat

diadakan sosialisasi atau kurang lebih 99% undangan warga

masyarakat yang hadir, Tetapi untuk respon masyarakat terhadap

Larasita dalam pendaftaran tanah atau sertifikasi tanah pada bulan

Juni-Juli 2009 kurang baik atau kurang responsif dalam arti kurangnya

masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya melalui mobil Larasita, dan

selama bulan Juni-Juli 2009 hanya terdapat 6 (enam) Kecamatan di

Kabupaten Karanganyar yang masyarakatnya melakukan pendaftaran

atau sertifikasi tanahnya melalui Larasita, antara lain: Kecamtan

Tawangmangu, Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Jatipuro,

Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatiyoso dan Kecamatan

Mojogedang. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yang tidak

bisa dipastikan, antara lain: Keadaan ekonomi masyarakat yang kurang

baik sehingga masyarakat tidak mampu untuk melakukan sertifikasi
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tanahnya, disamping itu juga sudah semakin sedikitnya bidang tanah

yang menjadi objek sertifikat. Dan kemungkinan juga masyarakat

belum mengetahui bahwa pelayanan sertifikasi tanah bisa melalui

mobil Larasita

b) Kehandalan (Reliability)

Realibility atau kehandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan

terpercaya. Kehandalan Larasita dalam memberikan pelayanan adalah

mengenai mekanisme dan prosedur pembuatan sertifikat melalui

Larasita, dengan memberikan prosedur yang mudah dan cepat

sehingga masyarakat merasa puas. Mengenai hal tersebut dapat

dikatakan cukup memuaskan, karena masyarakat atau pemohon yang

melakukan sertifikasi tanah dapat mengetahui bagaimana urutan atau

tata cara dalam melakukan sertifikasi tanah dengan baik.

c) Daya Tanggap (Responsiviness)

Responsiveness atau ketanggapan yaitu kemampuan membantu

dan memberi pelayanan yang cepat dan tepat. Selalu berusaha untuk

menjawab dan menjelaskan atas pertanyaan ataupu keluhan dari

masyarakat tentang Larasita maupun tentang pertanahan dengan sejelas

mungkin. Sesuai dengan hal ini Larasita dapat dikatakan cukup baik,

hal ini karena petugas Larasita berusaha agar masyarakat dapat paham

atau mengerti dengan apa yang telah dijelaskan dengan memberikan

masyarakat kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya.
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d) Jaminan (Assurance)

Assurance atau jaminan yaitu pengetahuan, kemampuan, dan

kesopanan pegawai perusahaan. Untuk kemampuan dan pengetahuan

dari petugas Larasita sudah dapat dibuktikan dari Larasita dalam

memberikan pelayanan cukup memuaskan, hal tersebut dapat di lihat

dari pelayanan yang di berikan oleh para petugas Larasita dalam

melakukan sertifikasi tanah dan pemberian informasi atau penyuluhan

tentang pertanahan serta transparansi biaya yang harus dikeluarkan

oleh pemohon. Hal ini dapat dikatakan cukup baik, karena dengan

diadakan penyuluhan-penyuluhan tersebut masyarakat tidak akan

ketinggalan informasi-informasi mengenai pertanahan atau

pensertifikatan serta syarat-syarat yang diperlukan dalam

pensetifikatan tanahnya.

e) Empati (Empathy)

Empathy yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat

individual atau pribadi yang diberikan petugas Larasita kepada para

pelanggan atau masyarakat dengan berupaya memahami keinginan

pemohon. Sikap dari pegawai Larasita dalam memberikan pelayanan

sertifikasi tanah cukup memuaskan, hal tersebut terbukti dilihat dari

sikap balik para pemohon yang ramah dan menghormati para petugas

Larasita. Karena dengan sikap ramah, sopan santun dan komunikasi

yang baik masyarakat merasa di hargai dan di hormati, sehingga akan

memunculkan sikap senang terhadap Larasita.
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Gambar 3.1

Matrik Keterikatan antara Kualitas Pelayanan

dan Respon Masyarakat

Respon masyarakat
Indikator
Kualitas

Pelayanan

Bukti
Langsung

 Sosialisasi yang terus menurus
dilakukan,antara lain :
 Tgl 04 Juni 2009, Penyuluhan di Kec.

Tasikmadu
 Tgl 16 Juni 2009, Penyuluhan di Kec.

Mojogedang
 Tgl 25 Juni 2009, Penyuluhan di Kec.

Jumapolo
Dan seterusnya sampai saat sekarang ini.

 Serta melalui media cetak dan media
elektronik.

 Sarana atau peralatan yang digunakan Larasita
sudah sangat memadai dengan teknologi
modern.

 Bukti nyata hasil sertifikat mencapai 10.207
bidang selama 3 tahun.

Respon masyarakat terhadap
Larasita cukup baik, karena
masyarakat menyambut baik
seluruh kegiatan pelayanan
yang diberikan oleh Larasita
kepada masyarakat, dan
sambutan baik tersebut dapat
dilihat dari banyaknya warga
masyarakat yang datang pada
saat diadakan penyuluhan oleh
Larasita khususnya pada bulan
Juni-Juli 2009 dan juga pada
waktu penyerahan sertifikat
tanah kepada masyarakat
melalui Larasita di kecamatan
Jatipuro dan Tawangmangu
bulan Juli 2009.

Kehandalan  Melakukan proses pelayanan dengan cepat dan
teiliti sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.

 Datang tepat pada waktunya dan di sesuaikan
dengan jam kerja di kantor.

Daya
Tanggap

 Respon petugas Larasita atas pertanyaan atau
keluhan dari masyarakat di jawab langsung
oleh petugas Larasita dengan jelas dan cepat.

Jaminan  Kemampuan dan pengetahuan dari para
petugas dapat dikatakan baik, dengan melihat
gelar pendidikan yang sesuai dengan
bidangnya masing-masing.

 Transparan dalam hal biaya.
Empati  Sikap para petugas Larasita dalam

memberikan Layanan cukup memuaskan,
dengan memberikan cukup perhatian.

 Sikap sopan santun yang baik dari petugas,
menjadikan masyarakat senang untuk
mensertifikatkan tanahnya.
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelayanan Melalui Larasita

Larasita dalam melaksanakan kegiatannya memberikan pelayanan

sertifikasi tanah kepada masyarakat sudah dapat dikatakan baik. Dengan

datang langsung ke masyarakat yang sedang membutuhkan menjadi tujuan

utama dari Larasita, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung Larasita

dalam memberikan pelayanan antara lain:

1. Aturan, yaitu sebagai pendorong untuk lebih disiplin dalam

memberikan pelayanan serifikasi tanah.

2. Organisasi, yaitu mengenai prosedur atau mekanisme yang

mudah dan tidak berbelit-belit dapat mempercepat proses

sertifikasi tanah melalui Larasita.

3. Pendapatan, dalam hal ini adalah Biaya Perjalanan Dinas

(BPD) yang diterima oleh petugas Larasita, dengan BPD

tersebut dapat meningkatkan semangat kerja dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Kemampuan dan Keterampilan, yaitu rata-rata pendidikan dari

para petugas Larasita adalah sarjana dari akademi petanahan,

sehingga dapat mempercepat kemampuan kerja dalam

memberikan pelayanan pertanahan.

5. Sarana Pelayanan, yaitu sarana fisik yang menggunakan

teknologi modern atau sesuai dengan kebutuhan, sehingga

dapat mempercepat proses pelayanan sertifikasi tanah.
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Selain faktor pendukung kinerja Larasita diatas, ada juga faktor

pengahambat yang dapat menghambat kinerja dari Mobil Larasita dalam

memberikan pelayanan sertifikasi tanah ke masyarakat yang ada di

pedesaan, untuk faktor penghambat dari Larasita tidak begitu banyak

dibandingkan dengan faktor-faktor pendukungnya, sebab Larasita sudah

berjalan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya adalah mengenai

kesadaran dari masyarakat untuk melakukan sertifikasi tanah masih kurang

serta ketidaklengkapan berkas dari pemohon dalam mengajukan sertifikasi

tanah, sehingga dapat menghambat proses pelayanan sertifikasi tanah yang

diberikan melalui Larasita.

B. SARAN

Berdasarkan kriteria kualitas pelayanan program mobile service

Larasita, faktor-faktor yang mempengaruhui kualitas pelayanan dan upaya

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Maka Kantor Pertanahan Kabupaten

Karanganyar diharapkan mampu mengatasi permasalahan mengenai

pertanahan, baik untuk pensertifikatan tanah maupun informasi tentang

pertanahan agar dapat meningkatkan pensertifikatan tanah di Kabupaten

Karanganyar, menurut penulis langkah-langkah untuk meningkatkan

pensertifikatan tanah tersebut adalah :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam hal ini adalah

mobile service Larasita benar-benar memperhatikan tangibles atau

bukti fisik terutama yang berkaitan dengan kemampuan Larasita
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dalam meningkatkan eksistensinya kepada masyarakat Kabupaten

Karanganyar. Meskipun  sosialisasi yang dilakukan Larasita sudah

baik, tetapi masih banyak warga masyarakat khususnya di wilayah

perkotaan Kabupaten Karanganyar yang belum mengetahui apa itu

Larasita, sehingga sosialisasi masih perlu ditingkatkan. misalkan di

tambahkan lagi sosialisasi dengan cara iklan layanan masyarakat

melalui telivisi maupun melalui siaran radio. Dan untuk sarana

yang dimiliki Larasita sudah sangat modern, hanya saja dalam

pemanfaatannya kurang maksimal.

2. Masyarakat masih ada yang melakukan pensertifikatan tanahnya

melalui jasa Notaris, hal tersebut dilakukan karena masyarakat

masih beranggapan bahwa pensertifikatan tanah dengan melalui

jasa Notaris bisa jadi lebih cepat dibandingkan dengan melalui jasa

dari Kecamatan. Sehingga Larasita masih perlu untuk meyakinkan

kepada masyarakat bahwa pelayanan melalui Larasita bisa lebih

cepat dan lebih murah dibandingkan melalui Notaris ataupun

Kecamatan dan bisa dilakukan pendaftaran secara langsung tanpa

melalui perantara. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal

dan sesuai dengan yang diharapkan oleh warga masyarakat, maka

komunikasi dan kerjasama yang baik antara petugas Larasita

dengan waga masyarakat sebagai pengguna jasa dan perangakat

desa maupun pegawai kecamatan perlu ditingkatkan untuk dapat

mendukung proses pelayanan.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Petugas Larasita

1. Bagaimana proses dan prosedur pendaftaran tanah di Larasita?

2. Berapa jumlah rata-rata permohonan yang masuk melalui mobil Larasita

per tahun?

3. Desa mana saja yang banyak melakukan pendaftaran melalui Larasita?

4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya?

5. Peralatan apa saja yang menjadi sarana larasita?

6. Kegiatan – kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh Larasita?

7. Bagaimana dengan pemanfaatan sarana dan fasilitas penunjang kelancaran

proses pelayanan seperti komputer di larasita?

8. Bagaimana cara memperkenalkan Larasita kepada masyarakat?

9. Manfaat dan kemudahan apa yang diberikan Larasita?

10. Apa kelebihan dari Larasita itu sendiri?

11. Bagaimana dengan sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan Larasita?

12. Apakah dengan adanya Larasita dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan

dengan tepat waktu?

13. Jenis Permohonan apa saja yang telah dilaksanakan menggunakan

Larasita?

14. Apakah tujuan dari dilaksanakannya Larasita di Kabupaten Karanganyar

ini?



15. Permasalahan atau hambatan apa saja yang sering terjadi dalam

pelaksanaan Larasita?

16. Apakah selama ada Larasita, Kantor Pertanahan telah mencapai hasil yang

diharapkan? Dalam artian produk yang dihasilkan cukup berkualitas?

Waktu penyelesaian bisa efektif dan efisien?

17. Apakah sistem aplikasi prosedur pelayanan yang tersedia pada Larasita

sudah cukup representatif dan mampu mengakomodir segala jenis kegiatan

pelayanan pertanahan secara umum?

18. Apakah Larasita sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Karanganyar?

19. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat kerja Larasita?

20. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung kerja Larasita?

B. Masyarakat pengguna Larasita

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Larasita?

2. Bagaimana dengan waktu penyelesaian?

3. Apakah Anda telah memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada pada

Larasita?

4. Apakah prosedur pelayanan disini sudah cukup mudah dan fleksibel?

5. Apakah Anda mengalami kesulitan mengenai prosedur maupun proses

pelayanan yang harus Anda lalui disini?

6. Apakah Anda mengetahui dan memahami proses pelayanan yang harus

Anda lalui dalam mengurus setiap permohonan?



7. Bagaimana dengan rincian biaya untuk setiap permohonan? Apakah sudah

cukup jelas dan transparan?

8. Apakah mekanisme pelayanan berbasis komputerisasi disini sudah cukup

efisien dan memenuhi kebutuhan Anda?

9. Apakah petugas Larasita sudah memberikan pelayanan dengan ramah dan

sopan?

10. Apakah anda merasa senang dengan adanya mobil Larasita ini?

----o0o----



CATATAN LAPANGAN
Lampiran 1

Nama Narasumber : Sukiman

Pekerjaan : Petugas Larasita

Umur : 40 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 13 Juli 2009

Waktu Wawancara : 11.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Deskripsi / Hasil Wawancara :

1. Pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari

wawancara, yaitu dalam rangka penelitian untuk skripsi pada jurusan Ilmu

Administrasi Negara UNS. Kemudian menjelaskan tujuan umum dari

peneliti tentang seberapa besar keinginan peneliti untuk mengetahui

tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program larasita di

Kabupaten Karanganyar.

2. Sukiman sebagai petugas Larasita, yang selalu berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan selalu memberikan

penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat dan perangkat desa.

3. Beliau menyatakan bahwa larasita bekerja sesuai dengan kebutuhan

masyarakat, dengan memberikan pelayanan sepenuh hati dan berusaha

bekerja cepat dan teliti dengan didukung peralatan – peralatan yang

modern sehingga membantu kinerja Larasita lebih baik.

Refleksi :

1. Selalu diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang Larasita dan informasi

tentang pertanahan setiap sebulan sekali yang diadakan Larasita.

2. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

pengguna larasita dengan sepenuh hati.



CATATAN LAPANGAN
Lampiran 2

Nama Narasumber : Lasimin

Pekerjaan : Kasubsi Pemberdayaan Masyarakat

Umur : 45 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara : Senin, 13 Juli 2009

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Deskripsi / Hasil Wawancara :

1. Pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari

wawancara, yaitu dalam rangka penelitian untuk skripsi pada jurusan Ilmu

Administrasi Negara UNS. Kemudian menjelaskan tujuan umum dari

peneliti tentang seberapa besar keinginan peneliti untuk mengetahui

tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program larasita di

Kabupaten Karanganyar.

2. Lasimin sebagai petugas Larasita, yang selalu berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan selalu memberikan

penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat dan perangkat desa.

3. Beliau menyatakan bahwa Larasita bekerja sesuai dengan aturan dan

berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan

berusaha memberikan solusi kepada masyarakat mengenai persoalan

pertanahan, dan memberikan informasi yang jelas mengenai pertanahan.

Refleksi :

1. Selalu diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang Larasita dan informasi

tentang pertanahan setiap sebulan sekali yang diadakan Larasita.

2. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

pengguna larasita dengan sepenuh hati.



CATATAN LAPANGAN
Lampiran 3

Nama Narasumber : Ibu Nanik

Pekerjaan : Petugas Larasita

Umur : 40 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara : Kamis, 30 Juli 2009

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar

Deskripsi / Hasil Wawancara :

1. Pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari

wawancara, yaitu dalam rangka penelitian untuk skripsi pada jurusan Ilmu

Administrasi Negara UNS. Kemudian menjelaskan tujuan umum dari

peneliti tentang seberapa besar keinginan peneliti untuk mengetahui

tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program larasita di

Kabupaten Karanganyar.

2. Lasimin sebagai petugas Larasita, yang selalu berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan selalu memberikan

penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat dan perangkat desa.

3. Beliau menyatakan meskipun dalam kegiatannya Larasita tidak ada

pendaftaran dari masyarakat, Larasita tetap datang ke lokasi yang telah

dijadwalkan. Untuk mengisi waktu tersebut, Larasita memberikan

penyuluhan informasi tentang larasita.

Refleksi :

1. Selalu diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang Larasita dan informasi

tentang pertanahan setiap sebulan sekali yang diadakan Larasita.

2. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat

pengguna larasita dengan memberikan informasi sejelas – jelasnya.



CATATAN LAPANGAN
Lampiran 4

Nama Narasumber : Ramto

Pekerjaan : Teknisi Larasita

Umur : 40 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara : Kamis, 30 Juli 2009

Waktu Wawancara : 11.00 WIB

Tempat Wawancara : Mobil Larasita

Deskripsi / Hasil Wawancara :

1. Pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari

wawancara, yaitu dalam rangka penelitian untuk skripsi pada jurusan Ilmu

Administrasi Negara UNS. Kemudian menjelaskan tujuan umum dari

peneliti tentang seberapa besar keinginan peneliti untuk mengetahui

tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program larasita di

Kabupaten Karanganyar.

2. Ramto sebagai petugas teknisi Larasita, yang selalu berusaha memberikan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan selalu memberikan

penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat dan perangkat desa.

3. Beliau menyatakan bahwa Larasita sudah mempunyai peralatan –

peralatan yang cukup canggih untuk mendukung kinerja dari Larasita.

4. Yang dulunya menggunakan antena wi-fi sekarang di tambahkan dengan

menggunakan modem internet, yang mempercepat proses pengentryan.

Refleksi :

1. Selalu diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang Larasita dan informasi

tentang pertanahan setiap sebulan sekali yang diadakan Larasita.

2. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan

didukung peralatan – peralatan yang modern.



CATATAN LAPANGAN
Lampiran 5

Nama Narasumber : Tri Marsono

Pekerjaan dan alamat : Perangkat Desa Jati Kuwung

Umur : 41 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara : Rabu, 29 Juli 2009

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Balai Desa Jati Kuwung Kecamatan Jatipuro

Deskripsi / Hasil Wawancara :

1. Pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari

wawancara, yaitu dalam rangka penelitian untuk skripsi pada jurusan Ilmu

Administrasi Negara UNS. Kemudian menjelaskan tujuan umum dari

peneliti tentang seberapa besar keinginan peneliti untuk mengetahui

tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program larasita di

Kabupaten Karanganyar.

2. Tri Marsono sebagai perangkat Desa Jati Kuwung Kecamatan Jatipuro

yang selalu mengikuti penyuluhan-penyuluhan tentang larasita dan

informasi-informasi tentang pertanahan melalui Larasita setiap sebulan

sekali.

3. Beliau menyatakan bahwa larasita bermanfaat sekali bagi warga

masyarakat Jati Kuwung, karena sangat menghemat biaya transportasi

masyarakat dalam mensertifikatkan tanahnya dan juga biayanya lebih

ringan, masyarakat disini juga udah mengetahui tentang Larasita.

Refleksi :

1. Selalu diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang Larasita dan informasi

tentang pertanahan setiap sebulan sekali yang diadakan Larasita.

2. Dengan adanya larasita dapat menghemat biaya transportasi dan biayanya

jadi lebih ringan.



CATATAN LAPANGAN
Lampiran 6

Nama Narasumber : Sutrisno

Pekerjaan dan alamat : Petani, Desa Jati Kuwung Kecamatan Jatipuro

Umur : 30 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara : Rabu, 29 Juli 2009

Waktu Wawancara : 10.30 WIB

Tempat Wawancara : Balai Desa Jati Kuwung Kecamatan Jatipuro

Deskripsi / Hasil Wawancara :

1. Pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari

wawancara, yaitu dalam rangka penelitian untuk skripsi pada jurusan Ilmu

Administrasi Negara UNS. Kemudian menjelaskan tujuan umum dari

peneliti tentang seberapa besar keinginan peneliti untuk mengetahui

tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program larasita di

Kabupaten Karanganyar.

2. Sutrisno sebagai warga Desa Jati Kuwung Kecamatan Jatipuro yang

melakukan pensertifikatan 1 (satu) bidang tanahnya melalui larasita

dengan program ukm dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan

BPN Karanganyar.

3. Beliau menyatakan bahwa pensertifikatan tanahnya selesai kurang lebih 8

(delapan) bulan yang dirasa cepat, dan adanya larasita bermanfaat sekali

dan sudah bagus.

Refleksi :

1) Penerimaan sertifikat melalui Larasita dengan program UMK (Usaha

Menengah dan Kecil).

2) penyelesaian sertifikat untuk pertama kali rata – rata kurang lebih dalam

waktu 8 sampai 10 bulan.



CATATAN LAPANGAN
Lampiran 7

Nama Narasumber : Supono

Pekerjaan dan alamat : Petani Desa, Gondosuli Kecamatan Tawangmangu

Umur : 55 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara : Kamis, 30 Juli 2009

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Tempat Wawancara : Aula Kecamatan Tawangmangu

Deskripsi / Hasil Wawancara :

1. Pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari

wawancara, yaitu dalam rangka penelitian untuk skripsi pada jurusan Ilmu

Administrasi Negara UNS. Kemudian menjelaskan tujuan umum dari

peneliti tentang seberapa besar keinginan peneliti untuk mengetahui

tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program larasita di

Kabupaten Karanganyar.

2. Supono sebagai warga Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu yang

melakukan pensertifikatan 1 (satu) bidang tanahnya melalui larasita

dengan program ukm dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan

BPN Karanganyar.

3. Beliau menyatakan bahwa pensertifikatan tanahnya selesai kurang lebih 9

(delapan) bulan hampir satu tahun, tetapi masih merasa senang dengan

adanya larasita ini, karena semuanya menjadi lebih cepat. Dan pelayanan

yang diberikan sangat baik.

Refleksi :

1. Penerimaan sertifikat melalui Larasita dengan program UMK (Usaha

Menengah dan Kecil).

2. penyelesaian sertifikat untuk pertama kali rata – rata kurang lebih dalam

waktu 8 sampai 10 bulan.



CATATAN LAPANGAN
Lampiran 8

Nama Narasumber : Marem

Pekerjaan dan alamat : Petani, Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu

Umur : 52 Tahun

Hari, Tanggal Wawancara : Kamis, 30 Juli 2009

Waktu Wawancara : 10.15 WIB

Tempat Wawancara : Aula Kecamatan Tawangmangu

Deskripsi / Hasil Wawancara :

1. Pertama-tama peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dari

wawancara, yaitu dalam rangka penelitian untuk skripsi pada jurusan Ilmu

Administrasi Negara UNS. Kemudian menjelaskan tujuan umum dari

peneliti tentang seberapa besar keinginan peneliti untuk mengetahui

tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah melalui program larasita di

Kabupaten Karanganyar.

2. Marem sebagai warga Desa Gondosuli Kecamatan Tawangmangu yang

melakukan pensertifikatan 1 (satu) bidang tanahnya melalui larasita

dengan program ukm dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan

BPN Karanganyar.

3. Beliau menyatakan bahwa pensertifikatan tanahnya melalui Larasita dapat

selesai dengan tapat waktu, kurang lebih hampir satu tahun dan pelayanan

yang diberikan Larasita sudah baik.

Refleksi :

1. Penerimaan sertifikat melalui Larasita dengan program UMK (Usaha

Menengah dan Kecil).

2. penyelesaian sertifikat untuk pertama kali rata – rata kurang lebih dalam

waktu 8 sampai 10 bulan.















*Suasana di dalam mobil Larasita menuju ke tempat tujuan.
Pada tanggal 16 Juni 2009.

*Larasita berada di depan Kecamatan Tawangmangu
Pada tanggal 30 Juni 2009.



Laptop mobile Larasita dengan
Aplikasi LOC -----------------

---------Genset sebagai pengganti
tenaga listrik

Printer sebagai pencetak SPS
(Surat Perintah Setor) -------



*Berkas atau persyaratan dari pendaftar / warga masyarakat

*Pengecekan berkas oleh petugas Larasita dengan teliti



*Kegiatan pengentryan data dari berkas ke dalam laptop.

*Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dari Larasita
Di Desa Kedawung, Kec. Jumapolo pada tanggal 25 Juni 2009.



*Peserta penyuluhan, perangkat desa dan warga masyarakat
Di Desa Kedawung, Kec. Jumapolo pada tanggal 25 Juni 2009

*Penyerahan sertifikat di Desa.Jatikuwung Kec.Jatipuro
Pada tanggal 29 Juli 2009



*Penyerahan sertifikat di Kec.Tawangmangu, Tgl 30-07-09
Pada tanggal 30 Juli 2009

*Peneliti
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