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ABSTRAK 

 

SAHALA TUNJUNG AJI, D1506108, UPAYA KANTOR PERTANAHAN 
KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENINGKATAN PELAYANAN 
DI MASYARAKAT MELALUI LARASITA (LAYANAN RAKYAT 
UNTUK SERTIFIKASI TANAH), Tugas Akhir, Program Studi Manajemen 
Administrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, 40 Halaman. 
 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan kepanjangan tangan 
dari Badan Pertanahan Nasional RI. Instansi pemerintah tersebut bergerak dalam 
bidang pertanahan. Tanah merupakan investasi jangka panjang yang semakin 
kedepan semakin mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Pentingnya peranan 
tanah dalam kehidupan bernegara seharusnya semakin tinggi sadar hukum 
masyarakat dalam penetapan hak kepemilikan tanah atau sertifikasi. 

Dalam pengamatan ini, penulis mengambil judul ”Upaya Kantor Pertanahan  
Kabupaten Karanganyar dalam Peningkatan Pelayanan di Masyarakat Melalui 
Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) ”. Tujuan dari pengamatan ini 
adalah untuk memperoleh sebutan Ahli Madya (A. Md.) pada Program Diploma 
III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, untuk mengetahui upaya Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar dalam peningkatan pelayanan di masyarakat melalui LARASITA, 
untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar dalam jalannya LARASITA, untuk mengetahui usaha yang 
dilakukan oleh Kantor Pertanahn Kabupaten Karanganyar dalam mengantisipasi 
hambatan yang dihadapi dalam jalannya LARASITA  

Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data 
dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, wawancara dan data perpustakaan. Analisis data dimulai dengan 
mengumpulkan data, melakukan analisis awal dari data yang diperoleh, 
melakukan penggalian data yang lebih dalam jika ternyata dalam menganalisisnya 
kurang mendalam, langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. 

Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam peningkatan 
pelayanan di masyarakat melalui LARASITA dilakukan usaha sebagai berikut : 
pelayanan jemput bola secara keliling ke kecamatan pelosok yang letaknya jauh 
dari pusat kota dimana selama ini masyarakatnya enggan mengurus sendiri 
sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan yang terletak di pusat kota Karanganyar; 
pelayanan di lakukan secara online dari desa ke Kantor Pertanahan; masyarakat 
bisa cek setiap saat (24 jam) langsung melalui SMS Request; pelayanan kepada 
masyarakat lebih dekat; beban biaya masyarakat lebih ringan; masyarakat 
langsung dilayani petugas BPN; kepastian pelayanan yang bertanggung jawab; 
proses lebih cepat.  
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ABSTRACTEDLY  

  

SAHALA TUNJUNG AJI, D1506108, REGENCY LAND OFFICE EFFORT 
KARANGANYAR IN INCREASING MINISTERING AT SOCIETY VIA 
LARASITA (LAYANAN RAKYAT UNTUK SERTIFIKASI TANAH), Final 
Task, Study's Program Administration Management, Diploma III Program, 
Social Science and Politics Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, 
Surakarta, 2009, 40 Pages.  
  

Regency land office Karanganyar constitutes hand elongation of National land 
Body RI. That commanding institution moving deep land area. Earth constitutes 
longterm investment that progressively to the fore progressively have tall 
economic point. The importance for earth role in life gets state necessarily 
excelsior be aware sentence society in soiled ownership rights establishment or 
certification.  

In this watch, writer takes title ” Regency land Office Effort Karanganyar in 
Increasing Ministering at Society Via Larasita (layanan rakyat untuk sertifikasi 
tanah) ”. To the effect of observing it is subject to be get Madya's Pro Mention (A. 
Md.) on Diploma III Program, Social Science and Politics Faculty, Administration 
Management, Sebelas Maret University Surakarta, to know Regency land Office 
effort Karanganyar in increasing ministering at society via LARASITA, to know 
faced constraint Regency land Offices Karanganyar in the way LARASITA, to 
know effort that did by Pertanahn's Office Karanganyar's Regency in anticipate 
faced interference deep the way LARASITA  

This watch utilize kualitatif's descriptive method with data source of primary 
data and secondary data. Data collecting tech is done with observation, interview 
and library data. Analisis is data began by gathers data, doing early analisis of 
acquired data, doing deeper data digging up if apparently deep menganalisisnya 
less visceral, the latest stage which is conclusion pull.  

Regency land Office effort Karanganyar in increasing ministering at society 
via LARASITA was done by effort as follows: service picks up to serve a ball 
keliling's ala goes to corner district that its position restrains from downtown 
where all this time society it aversing to manage sertipikat own earth goes to land 
Office that lies at Karanganyar's downtown; service at does ala online of village 
goes to land Office; society can cross a cheque each while (24 hours) directly 
passes through SMS Request;  service to nearer society; lighter society charge; 
serviced direct society BPN'S officer; a moral certaninty service which on hands; 
faster process.   
 

 
 
 
 
 
 

xii 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan investasi jangka panjang yang semakin kedepan 

semakin mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Negara Indonesia yang 

sebagian besar wilayahnya berupa daratan, menuntut pemerintahannya untuk 

memperhatikan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Arti 

dan fungsi tanah yang sangat penting bagi Negara Indonesia yang dikarenakan 

tanah merupakan sumber kemakmuran dan juga merupakan sumber 

kesejahteraan dalam kehidupan maka tanah memegang peran penting dalam 

kehidupan dinegara tersebut. Seperti terkandung dalam UUD 1945 pasal 33 

ayat (3) yaitu fungsi bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya 

harus dapat dipergunakan untuk mejamin kemakmuran dan kesejahteraan 

seluruh rakyat. Tanah memegang peran penting baik dalam melaksanakan 

pembangunan pada khususnya maupun untuk kebutuhan manusia itu sendiri 

pada umumnya.  

Pentingnya tanah dalam kehidupan kenegaraan adalah sebagai tempat 

untuk menjalankan pemerintahan. Kenegaraan harus mempunyai tiga unsur 

yaitu wilayah, masyarakat dan pemerintah. Dengan unsur tersebut kegiatan 

kenegaraan akan berjalan dan bila salah satunya tidak memenuhi maka tidak 

akan ada negara. Jalannya pemerintahan di suatu Negara akan sangat 

berdampak pada lajur perekonomian di masyarakat dan menuntut masyarakat 

untuk berfikir lebih kedepan. Seiring dengan jalannya lajur perekonomian 

masyarakat dan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kesadaran 

masyarakat tentang sadar hukum pun juga ikut meningkat. Hubungan hukum 

antara subjek ( baik orang ataupun badan hukum ) dengan objek ( tanah ) 

tersebut, maka diperlukan adanya jaminan hukum hak atas tanah. 

Begitu berarti dan pentingnya fungsi tanah bagi masyarakat Indonesia, 

pemerintah menyadari dan berusaha meningkatkan pengaturan, pengelolaan, 

dan pengurusan di bidang pertanahan melalui suatu instansi yaitu Badan 

1 
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Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang 

merupakan kepanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia di Wilayah Kabupaten Karanganyar bertekad melaksanakan 

tuntutan tersebut dengan berbagai upaya dan berkontribusi secara nyata untuk 

mewujudkan tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat yang berkeadilan. 

Rumitnya pengurusan surat – surat tanah (sertipikat tanah), terkesan 

lama dalam pengurusan surat – surat tanah, prosedur yang terlalu berbelit - 

belit, tidak jelas dan masih banyak permasalahan lain yang mewarnai setiap 

pengurusan surat – surat tanah semua ini sudah menjadi opini umum 

dikalangan masyarakat. Hal – hal semacam ini terkesan disengaja dan oleh 

banyak pihak digunakan guna mencari keuntungan pribadi, sehingga sangat 

berdampak pada citra pelayanan pertanahan. Keadaan ini membuat orang 

enggan mengurus hak atas tanah dan memperoleh kepastian hokum atas 

bidang tanah yang dikusai atau dimiliki. Semua pasti sepakat, seiring 

perkembangan dan perjalanan waktu, kondisi seperti itu harus dikikis habis. 

Seiring pesatnya perkembangan bidang tekhnologi informasi sekarang 

ini tuntutan masayrakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan secara 

cepat bukan lagi merupakan hal yang sulit dilaksanakan. Sebenarnya apa yang 

diinginkan oleh masyarakan ? mungkin mereka tidak berfikir atau peduli 

dengan tekhnologi dan cara apa yang akan digunakan yang ada hanyalah 

bagaimana mendapatkan pelayanan dan informasi benar – benar diperoleh 

dengan cepat, tepat dan akurat kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Sudah 

waktunya layanan pertanahan bukan dipersulit, tidak diambang dan dijadikan 

lahan bisnis. Sebagaimana semboyan BPN – RI adalah : “Lihat kedepan, 

lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat.” Sehingga 

perlu diadakan terobosan yang memastikan masyarakat bisa memperoleh 

pelayanan pertanahan terbaik 

Untuk keperluan diatas, di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

dikembangkan beberapa aplikasi berbasis teknologi informasi yang dipandang 

sebagai bagian yang dibutuhkan masyarakat dan sudah berjalan dalam 

kegiatan sehari – hari. Aplikasi tersebut dipergunakan untuk mengeksploitasi 
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sistem aplikasi pelayanan LOC (Land Office Computerization) yang tersedia 

dikantor ini. Salah satunya adalah LARASITA atau Layanan Rakyat untuk 

Sertifikat Tanah. 

Desa – desa yang letaknya jauh dari pusat kota Karanganyar jumlah 

bidang tanah yang bersertifikat masih kurang dari 100 bidang tanah dengan 

kurun waktu dari tahun 2002 – 2004 dengan 36 desa di 10 kecamatan, keadaan 

ini sangatlah memprihatinkan. Banyak pemilik tanah yang tidak bisa datang 

sendiri ke kantor pertanahan sehingga harus “meminta tolong” kepada pihak 

ketiga cara ini selain mahal juga bisa mengecewakan pemilik tanah. Banyak 

keluhan yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan karena tanah yang diurus 

tidak kunjung selesai sertifikatnya sementara kantor pertanahan tidak bisa 

memproses dikarenakan berkas permohonan masih ada yang kurang dan perlu 

ditambahkan. Dengan adanya keluhan semacam itu dan untuk menghindari hal 

itu maka Kantor Pertanahan membuat trobosan sehingga diperlukan cara 

jemput bola. 

Diawali dari sebuah kegiatan dengan memanfaatkan teknologi yang 

dinamakan LARASITA atau layanan rakyat untuk sertifikasi tanah, berupa 

layanan front office mobile yang secara langsung online dengan kantor 

pertanahan. Dalam rangka peningkatan citra di masyarakat cara ini dapat 

dilakukan, karena membantu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang 

pertanahan secara cepat, tertib, murah dan bertanggung jawab. Sehingga 

menanamkan kepercayaan dan menjunjung nama baik Badan Pertanahan 

Nasional khususnya di Kabupaten Karanganyar. Masyarakat tidak perlu lagi 

datang langsung ke kantor pertanahan tetapi cukup menunggu di kecamatan 

masing – masing dan mulai mempersiapkan dalam penyerahan berkas 

permohonan, pembayaran, sampai dengan menerima kembali sertifikat yang 

sudah selesai diproses. 

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Karanganyar mendukung dengan 

adanya LARASITA. Sebuah kendaraan roda 4 berisi peralatan hitech meliputi 

: 2 unit laptop mobile, printer, wireless 2611 mercury 100mW, gride antenna) 

disediakan dana dari APBD tahun anggaran 2006 untuk pembangunan 
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perangkat LARASITA. Tidak hanya itu, pada central mode dipasang peralatan 

seperti : hyperlinkantenna omni 15Db 2,4Ghz dan amplifier 1000mW outdoor 

2,4Ghz-OEM yang berdiri diatas 60 meter triangle tower. Pancaran signal 

pada radius ± 18 km udara tersebut diposisikan di halaman belakang Kantor 

Pertanahan. Peralatan ini merupakan fasilitas utama bagi para petugas 

lapangan melakukan entry/komunikasi data secara online dengan server LOC 

Berhubungan dengan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan pengamatan dengan judul “Upaya Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar dalam Peningkatan Pelayanan di Masyarakat 

Melalui LARASITA ( Layanan Rakyat Untukl Sertifikasi Tanah)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk memberikan gambaran mengenai hal tersebut maka penulis akan 

merumuskan permasalahan dalam penulisan laporan tugas akhir ini. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada awal BAB, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu :  

1. Bagaimana upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam 

peningkatan pelayanan di masyarakat melalui LARASITA? 

2. Apakah usaha yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar dalam menghadapi hambatan selama berjalannya 

LARASITA? 

 

C. Tujuan Pengamatan 

Tujuan dari pengamatan ini adalah : 

1. Tujuan objektif 

Tujuan operasional dari pengamatan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui LARASITA. 

b. Untuk mengetahui hambatan apa yang dihadapi dalam jalannya 

LARASITA. 
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c. Untuk mengetahui usaha apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar dalam mengantisipasi hambatan yang 

dihadapi dalam jalannya LARASITA. 

2. Tujuan Subjektif 

Laporan penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam memenuhi 

tugas akhir untuk memperoleh sebutan profesional Ahli Madya pada 

Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

DAN 

METODE PENGAMATAN 

 
 
A. Tinjauan Pustaka 

Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. 

Kualitas yang bagus dapat memberikan suatu dorongan kepada pelanggan 

untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Suatu 

keberhasilan mencapai tujuan suatu orgnisasi pelayanan masyarakat dapat 

dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh aparat yang bersangkutan . Dalam 

hal ini penulis akan mengamati tentang pelayanan di masyrakat melalui 

LARASITA pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

1. Pengertian Pelayanan 

     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:504), pelayanan berasal 

dari kata “layan” yang berarti menolong, pelayanan adalah perihal atau 

cara melayani. Secara umum dapat diartikan setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh sesuatu pihak lain yang pada 

dasarnya tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan sesuatu yang 

bersifat berwujud tetapi lebih di utamakan dalam rangka menyediakan jasa 

kepada pelanggan agar pelanggan tidak membeli produk yang lain. 
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Menurut Kotler dalam Tjiptono (2000:6), Pelayanan adalah setiap tindakan 

atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, 

yang pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan 

kepemilikan sesuatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik 

maupun tidak.  

     Menurut Poerwadarminta (1997:573), pelayanan adalah melakukan 

perbuatan melayani apa saja yang diperlukan dan diharapkan oleh orang 

lain dengan bantuan pihak lain yang menyediakan sesuatu yang diperlukan 

orang lain tersebut. Pelayanan menurut Deming adalah sebagai perbaikan 

terus menerus mendasarkan pada peralatan statistic, dengan melihat proses 

untuk mengurangi variasi dengan mengurangi biaya untuk menciptakan 

mutu dalam rangka pemenuhan terhadap pelanggan. Menurut Goesth dan 

Davis dalam melayani konsumen kita dalam pemenuhan jasa yang kita 

tawarkan kepada pelanggan hendaknya kita harus lebih baik dalam rangka 

melayani kebutuhan para pelanggan.  

Dalam pemenuhan kualitas pelayanan agar baik dan dapat digunakan 

orang lain kita seharusnya sebagai pemersaji jasa hendaknya harus 

mempersiapkan kualitas ataupun nilai jasa yang sempurna agar kualitasnya 

menjadi lebih baik dan sesuai dengan persyaratan serta sesuai dengan 

kehendak pelanggan. 

     Tjiptono (1996:15) menyatakan ada empat karakteristik yang 

membedakan antara jasa dengan barang, yaitu antara lain : 

a. Intangibility 

     Jasa atau pelayanan bersifat intangibility artinya tidak bisa dilihat, 

diraba, dirasa, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Konsep 

intangibility ini sendiri memiliki dua pengertian (Berry dalam Enis dan 

Cox, 1988), yaitu : 

1) Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasakan. 

2) Sesuatu tang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau 

dipahami secara rohaniah. 
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     Seseorang tidak dapat menilai hasil jasa  sebelum ia menikmatinya 

sendiri. Jasa yang pelanggan beli tidak dapat dimiliki secara permanent 

akan tetapi hanya bisa digunakan dan dimanfaatkan atau menyewa jasa 

tersebut. Oleh karena itu untuk mengurangi ketidakpastian, para 

pelanggan memperhatikan tanda-tanda atau bukti kualitas jasa tersebut. 

Mereka akan menyimpulkan kualitas jasa dari tempat (place), orang 

(people), peralatan (equipment), bahan-bahan komunikasi 

(communication materials), symbol, dan harga yang mereka amati. 

b. Inseparability 

     Jasa biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan 

pelanggan merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Keduanya 

mempengaruhi hasil (outcome) dari jasa tersebut. Dalam hubungan 

penyedia jasa dan pelanggan ini, efektivitas individu yang 

menyampaikan jasa  (contact-personnel) merupakan unsur penting. 

Kunci keberhasilan bisnis jasa ada pada proses rekruitmen, 

kompensasi, pelatihan, dan pengembangan karyawannya. Faktor 

lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah pemberian perhatian 

khusus pada tingkat partisipasi/ keterlibatan pelanggan dalam proses 

jasa.    

c. Variability 

     Jasa bersifat sangat variabel karena merupakan nonstandardized 

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung 

pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut dihasilkan. Ada tiga faktor 

yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa (Bovee, Houston, dan 

Thill, 1995), yaitu kerja sama atau partisipasi pelanggan selama 

penyampaian jasa, moral atau motivasi karyawan dalam melayani 

pelanggan, dan beban kerja perusahaan. Para pembeli sangat peduli 

terhadap variabilitas yang tinggi ini dan seringkali mereka meminta 

pendapat orang lain sebelum memutuskan untuk memilih penyedia 

jasa. 
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d. Perishability  

     Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Moenir (1995:17) mengemukakan bahwa pada dasarnya ada 

2 jenis layanan yang diperlukan oleh manusia, yaitu layanan fisik yang 

sifatnya pribadi dan layanan administrasi yang diberikan oleh orang 

lain selaku anggota organisasi. Hak untuk mendapatkan pelayanan ini 

sifatnya universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan 

atas hak itu dan oleh organisasi apapun juga yang fungsinya 

menyelenggarakan pelayanan. 

Moenir (1995:41-44) memberikan gambaran tentang karakteristik 

pelayanan yang didambakan oleh banyak orang. Karakteristik tersebut 

dapat dirangkum sebagai berikut : 

1. Mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap 

kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. 

2. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 

pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala 

dibuat-buat. 

3. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu ataupun kata 

lainnya yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu baik 

dengan alasan dinas ataupun kesejahteraan. Disini kedudukan 

orang yang berkepentingan adalah lemah, sehingga kelemahan itu 

sering “dimanfaatkan” oleh petugas pelayanan. 

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan 

karena sesuatu masalah yang tidak dapat dihindarkan hendaknya 

diberitahukan sehingga orang tidak menunggu-nuggu sesuatu yang 

tidak menentu. Apabila masalah yang sebenarnya disembunyikan 

maka akan menimbulkan kekecewaan pada orang yang merasa 

tidak diberi kejelasan yang jujur.  

     Keempat hal tersebut yang menjadi dambaan setiap orang yang 

berurusan dengan badan/instansi yang bertugas melayani masyrakat, 

apabila keempat hal tersebut dapat dipenuhi masyarakat akan merasa puas. 
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2. Bentuk Pelayanan 

Moenir (1995:190-196) menyatakan bahwa layanan umum yang 

dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari 3 macam, yaitu : 

1. Layanan dengan lisan, dilakukan oleh petugas-petugas dibidang 

hubungan masyarakat (HUMAS), bidang layanan informasi dan 

bidang-bidang lain tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan 

kepada siapapun yang memerlukan. Agar supaya layanan lisan berhasil 

sesuai dengan yang diharapkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh pelaku layanan, yaitu : 

a. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam tugasnya. 

b. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, 

singkat tetapi cukup jelas. 

c. Bertingkah laku sopan dan ramah. 

d. Meski dalam keadaan “sepi” tidak “ngobrol” dan bercanda dengan 

teman karena tamu menjadi segan untuk bertanya. 

e. Tidak melayani orang-orang yang sekedar ingin “ngobrol” dengan 

cara sopan. 

2. Layanan dengan tulisan, merupakan bentuk pelayanan yang paling 

menonjol dalam pelaksanaan tugas, pada dasarnya layanan melalui 

tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor 

biaya. Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak 

yang dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan 

baik dalam pengolahan masalah maupun dalam proses 

penyelesaiannya (pengetikan, penandatanganan dan pengiriman 

kepada yang bersangkutan). Ada dua jenis layanan tulisan, yaitu : 

a. layanan dalam bentuk petunjuk yang harus dan perlu diketahui 

umum 

b. layanan dalam bentuk surat-menyurat. Layanan dalam bentuk ini 

mengikuti pedoman yang berlaku dalam tata persuratan baik yang 

bersifat umum maupun khusus. 
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3. Layanan 70%-80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah 

dan bawah, karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas 

tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan. 

Jenis layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan, jadi antara 

layanan perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Hal ini 

disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam 

hubungan pelayanan secara umum (kecuali yang khusus dilakukan 

melalui hubungan tulis, karena faktor jarak) jadi tujuan utama orang 

yang berkepentingan mendapat pelayanan dalam bentuk perbuatan atau 

hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara 

lisan.  

     Dari penjelasan yang tertulis di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa ketiga hal di atas saling berkaitan, dengan harapan hasil yang 

didapat sesuai dengan harapan dan dapat memenuhi kebutuhan serta 

memuaskan mereka yang berkepentingan. 

 

3. Pengertin Sertipikat 

Dalam prektek sehari – hari sering kita mendengar istilah sertifikat, 

baik sertifikat tanah, sertifikat computer, maupun sertifikat – sertifikat 

lainnya sejenis. Yang mana mempunyai arti yang sama yaitu sebagai tanda 

bukti hak. 

Selain dari pada tersebut, pengertian sertipikat juga diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dimana disebutkan bahwa sertifikat 

tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu 

bersama – sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditentukan 

oleh Menteri Agraria dan diberikan kepada yang berhak. 

Peraturan Pemerintah yang lain, yang juga mengatur tentang 

pengertian sertifikat terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997. dimana disebutkan bahwa sertifikat tanah adalah tanda bukti hak 

yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas 

tanah, hak pengelolaan tanah warkat, hak milik atas satuan rumah susun, 
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dan hak tanggungan masing – masing serta dibukukan dalam buku tanah 

berasangkutan 

Sedang pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

Sertifikat merupakan suatu tanda atau surat keterangan (pernyataan 

tertulis) atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan 

sebagai bukti suatu kejadian. Sedangkan sertipikat tanah merupakan surat 

bukti pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang 

(Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 

1989:829). 

 

4. Kegunaan Sertifikat 

Sertifikat tanah akan memberikan arti dan peranan penting bagi 

pemegang hak yang bersangkutan. Dimana sertifikat dapat berfungsi 

sebagai berikut : 

a. Sebagai alat bukti hak atas tanah 

Memiliki sertifikat berarti memberikan jaminan kepastian hokum, 

karena harus jelas dapat diketahui baik identitas pemegang haknya 

(subjeknya) maupun identitas tanahnya (objeknya). Sehingga apabila 

ada yang bersangkutan maka dapat sebgai bukti otentik. 

b. Pemegang hak dapat menggunakan haknya sebagai jaminan suatu 

hutang atau dengan perkataan lain bahwa haknya tersebut dapat 

dibebani hak tanggungan, misalnya atas haknya atau hak guna 

bangunan, dapat dibebani hak hipotek yaitu pinjaman atau 

pengendalian atas jaminan tanah (Bachsan mustofa dalam Hukum 

Agraria Perspektif, 1988:57) 

Dari uraian tersebut di atas dapat kita ketahui, bahwa selain sebagai 

alat bukti hak atas tanah kegunaan sertifikat yaitu dapat digunakan sebagai 

jaminan pelunasan suatu hutang pada Bank Pemerintah ataupun Bank 

Swasta. 

 

B. Metode pengamatan 
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1. Sumber Data 

Sumber data dalam penulisan Tugas Akhir ini diperoleh dari : 

a. Sumber data primer 

Yaitu kumpulan data dari sumbernya secara langsung melalui 

wawancara kepada pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar yang pada saat itu bertugas sebagai manager 

LARASITA.  

b. Sumber data sekunder 

Yaitu kumpulan sumber data secara tidak langsung melalui 

buku–buku dan keterangan lainnya yang berup referensi tentang 

LARASITA dan leaflet yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar.  

2. Metode Pengumpulan Data 

a. Observaasi langsung melalui magang atau praktek kerja lapangan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan – keterangan lisan melalui komunikasi langsung dan 

berhadapan langsung dengan responden yang dapat memberikan 

keterangan. 

3. Metode Analisis Data 

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode Diskriptif kualitatif 

dalam menentukan metode analisis data. 

Menurut H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini (1994:73) pengertian 

Diskriptif Kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan pada saat sekarang, berdasarkan 

fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Sehigga dapat diambil kesimpulan bahwa pengertin Diskriptif 

Kualitatif ialah suatu pemecahan masalah atau klasifikasi dengan cara 

pengumpulan data – data berdasar fakta – fakta yang ada sehingga dapat 

untuk dianalisis. Dalam hal ini mendiskripsikan tentang upaya Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam peningkatan pelayanan di 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



49 
 

masyarakat melalui LARASITA, yang mencakup usaha yang dilakukan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk peningkatan pelayanan 

di masyarakat melalui LARASITA dan usaha Kantor Pertanahan 

Kabupaten Kranganyar dalam meminimalis hambatan yang dihadapi 

seiring jalannya LARASITA. 

 

 

BAB III 

DISKRIPSI LEMBAGA/INSTANSI 

 

A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Organisasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dibentuk 

berdasarkan Pepres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia,yang ditindaklajuti dengan peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Indonesia serta Peraturan Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis 

operasional dikoordinasi Bupati/Walikota selaku kepala wilayah, sedangkan 

secara teknis administratif di bawah Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional setempat. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal dari 

Badan Pertanahan Nasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasional Propinsi ( Pasal 29 Peraturan Kepala BPN RI 

Nomor 11 Tahun 2006 ). 

 

B. Visi dan Misi 

B.1 Visi 

Dengan berbekal niat “Melayani Sepenuh Hati”, segenap jajaran Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia membangun komitmen “Pastikan 
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Masyarakat Memperoleh Pelayanan yang Terbaik”. Dalam rangka “Menjadi 

lembaga/Kantor Pertanahan  yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan 

sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia”. 

Dari visi yang bersifat umum tesebut kemudian Kanwil Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi Jawa tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar berusaha untuk mengoperasionalkan, ytaitu : “terselenggaranya 

pengelolaan pelayanan pertanahan yang berkualitas dengan menggutamakan 

pemberdayaan dan kemitraan masyarakat” 

B.2 Misi 

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan 

Pertanahan Nasional menuntut jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar menjadi lembaga yang proaktif dan berkontribusi secara nyata 

untuk “mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan 

pertanahan” (merupakan Misi BPN), untuk : 

a. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 

pendapat, serta pemantapan ketahanan pangan (Prosperity); 

b. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 

bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)(Equity); 

c. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 

seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa,konflik 

dan perkara di kemudian hari (Social Welfare); 

d. Keberlanjutan sistem kemasyrakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi 

yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan 

masyarakat (Sustainability) 
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e. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, 

prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat 

secara luas. 

 

C. Sumber daya manusia 

Dalam melaksanakan pelayanan pertanahan di 17 Kecamatan yang ada 

di wilayah Kabupaten Karanganyar, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar memiliki potensi sumber daya manusia  sebanyak 97 orang 

dengan identifikasi yang tercantum pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Jumlah Tenaga di Badan Pertanahan Nasional 

Karanganyar 

 

No SUB BAGIAN/ SEKSI JUMLAH PEGAWAI 

1 Sub bagian Tata Usaha 28 

2 Seksi SP & P 26 

3 Seksi HT & PT 24 

4 Seksi P & PP 9 

5 Seksi P & P 5 

6 Seksi SK & P 5 

 TOTAL 97 ORANG 

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 

D. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi 

D.1 Kedudukan 

Kantor Pertanahan adalah instansi vetikal Badan Pertanahan Nasional 

di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional.Kantor Pertanahan Nasional dipimpin oleh seorang 

Kepala. 

      D.2 Tugas Pokok dan Fungsi 
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Sesuai peraturan Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, 

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Badan  

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertahanan tersebut, Kantor Pertahanan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencana, program, dan penanggaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan 

b. Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan. 

c. Pelaksanaan survey, pengukuran, dan pemetaan 

dasar,pengukuran dan pemetaan bidang,pembukuan 

tanah,pemetaan tematik dan survey potensi tanah; 

d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, 

dan penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau - pulau kecil, 

perbatasan, dan wilyah tertentu; 

e. Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran 

hak tanah.pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah 

asset pemerintah;  

f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, 

tanah terlantar dan lahan kritis, peningkatan partisipasi dan 

pemberdayaan masyarakat; 

g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan; 

h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah; 

i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS); 

j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada 

masyarakat, pemerintah, dan swasta; 

k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan; 
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l. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia 

pertanahan; 

m. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan 

prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 

Kantor Pertanahan secara organisasi terdiri dari Sub. Bagian Tata Usaha; 

Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan; Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; 

Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara; dengan tugas dan fungsi adalah : 

a. Sub Bagian Tata Usaha. 

Tugas : 

Memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi 

Kantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan 

program dan peraturan perundang – undangan. 

Fungsi : 

1. Pengelolaan data dan informasi; 

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan 

akuntabilitas kinerja pemerintah; 

3. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 

4. Pelaksanaan urusan keuangan dan anggaran; 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sarana dan 

prasarana; 

6. Penyiapan bahan evaluasi kegiatan dan penyusunan program; 

7. Koordinasi pelayanan pertanahan 

b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan. 

Tugas : 

Melakukan survei, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang dan 

perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah. 

Pemetaan tematik dan survey potensi tanah, penyiapan pembinaan 

surveyor berlisensi dan pejabat tanah. 

Fungsi : 

1. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, ruang 

dan perairan, perapatan kerangka dasar, pengukuran batas 
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kawasan/wilayah. Pemetaan tematik dan survey potensi tanah, 

penyiapan pembinaan surveyor berlisensi; 

2. Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas 

kawasan/wilayah; 

3. pengukuran, pemetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan 

perairan; 

4. Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan 

tematik dan potensi tanah; 

5. Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berlisensi dan pejabat 

penilai tanah; 

6. Pemeliharaan peralatan teknis. 

c.  Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. 

Tugas : 

Menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka 

pemberian, perpanjangan dan perbaruan hak tanah, pengadaan tanah, 

perijinan, pendataan dan penertiban berkas tanah hak, pendaftaran, 

peralihan, pembebanan hak atas tanah serta pembinaan pejabat pembuat 

akta tanah. 

Fungsi : 

1. Pelaksanaan pengaturan dan penetapan di bidang hak tanah; 

2. Penyiapan rekomendasi pelepasan, penaksiran harga dan tukar 

menukar, saran dan pertimbangan serta melakukan kegiatan 

perijinan, saran dan pertimbangan usulan penetapan hak 

pengelolaan tanah; 

3. Penyiapan telaahan dan pelaksanaan pemberian rekomendasi 

perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pemasukan dan atau 

pendaftaran hak; 

4. Pengadministrasian atas tanah yang dikuasi dan atau Milik Negara, 

daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan 

hukum pemerintah; 

5. Pendafataran dan penertiban tanah bekas tanah hak; 
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6. Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan 

pertanahan; 

7. Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak; 

8. Pelaksanaan peralihan, pembebasan hak atas tanah dan pembinaan 

PPAT 

 

d. Seksi Pengaturan dan Penetaan Pertanahan. 

Tugas : 

Menyiapkan bahan dan melakukan penatagunaan tanah, landreform, 

konsolidasi tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau – pulau 

kecil, perbatasan dan wilayah tertentu lainnya. 

Fungsi : 

1. Pelaksanaan pentagunaan tanah, landform, konsolidasi tanah dan 

penataan wilayah pesisir, pulau – pulau kecil, perbatasan dan 

wilayah tertentu lainnya, penetapan kriteria sesuai penggunaan dan 

pemanfaatan tanah serta penguasaa dan pemilikan tanah dalam 

rangka perwujudan fungsi kawasan/zoning, penyesuaian 

penggunaan dan pemanfaatan tanah, penataan tanah bersama untuk 

peremajaan kota, daerah bencana, dan daerah bekas konflik serta 

pemukiman kembali; 

2. Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunan dan 

pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota 

dan kawasan; 

3. Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan 

kawasan lainnya; 

4. Pemantauan dan evaluasi pemeliharaan tanah, perubahan 

penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap fungsi 

kawasan/zoning dan redistribusi tanah, pelaksanaan konsolidasi 

tanah, pemberian tanah objek landreform dan pemanfaatan tanah 

bersama serta penertiban administrasi landreform; 

5. Pengusulan penetapan/penegasan tanah menjadi objek landreform; 
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6. Pengambilalihan dan/atau penerimaan penyerahan tanah – tanah 

yang terkena ketentuan landreform; 

7. Penguasaan tanah – tanah objek landreform’ 

8. Pemberian ijin peralihan HAT pertanian dan ijin redistribusi tanah 

dengan luas tertentu; 

9. Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan 

pengeluaran tanah dari objek landreform; 

10. Penyipan usulan ganti kerugian tanah objek landreform dan 

penegasan objek konsolidasi tanah; 

11. Penyediaan tanah untuk bangunan; 

12. Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan; 

13. Pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan dokumentasi data 

landreform. 

e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan 

Tugas : 

Menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan pengendalian pertanahan, 

pengelolaan Tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta 

pemberdayaan masyarakat. 

Fungsi : 

1. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah Negara, 

tanah terlantar dan tanah kritis serta pembayaran masyarakat; 

2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi pemenuhan 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; 

3. 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; 

4. Penyiapan saran, tindak dan langkah – langkah penanganan serta 

usulan rekomendasi, pembinaan, peringatan, harmonisasi dan 
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pensinergian kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam 

pengelolaan tanah Negara penanganan tanah terlantar dan tanah 

kritis; 

5. Inventarisasi pitensi masyarakat marjinal, asistensi dan 

pembentukan kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan 

akses ke sumber produktif; 

6. Peningkatan pertisipasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat 

dan mitra kerja teknis pertanahan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat; 

7. Pemanfaatan tanah Negara, tanah terlantar dan tanah kritis untuk 

pembangunan; 

8. Pengelolaan basis data hak, tanah Negara, tanah terlantar dan tanah 

kritis serta pemberdayaan masyarakat; 

9. Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian 

hubungan hukum tas tanah terlantar. 

 

f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. 

Tugas : 

Menyiapkan bahan dana melakukan kegiatan penanganan sengketa, 

konflik dan perkara pertanahan. 

Fungsi : 

1. Pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara 

pertanahan; 

2. Pengkajian masalah, sengketa dan konflik pertanahan; 

3. Penyiapan bahan dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan 

secara hukum dan non hukum, penanganan dan penyelesaian 

perkara, pelaksanaan alternative, penyelesaian sengketa dan 

konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, 

usulan dan rekomendasi pelaksanan putusan – putusan lembaga 

peradilan serta usulan rekomendasi pembatalan dan penghentian 
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hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan 

tanah; 

4. Pengkoordinasian penanganan sengketa, konflik, dan perkara 

pertanahan; 

5. Pelaporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan 

perkara pertanahan. 

 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

LARASITA adalah sutu sistem pelayanan pertanahan berbasis tehnologi 

informasi, yang bekerja dengan mengunjungi masyarakat karanganyar 

dimanapun mereka berada. LARASITA mungkin bukan sebuah kata asing 

yang terdengar ditelinga kita. LARASITA merupakan suatu terobosan dari 

sistem pelayanan yang telah diuji cobakan dihadapan bapak mentri koperasi 

dan UKM dalam kunjungan kerja di Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 

Juni 2006 dari desa Segoroagung yang berjarak ± 20 Km udara dari lokasi 

Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar. Nama LARASITA 

diberikan oleh kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Bapak 

Dr. Ir. H. Joko Winoto yang sekaligus meresmikan sistem pelayanan ini 

bersama bupati Karanganyar Ibu Hj. Rina Iriani Sri Ratna Ningsih Spd. M. 

Hum pada tanggal 26 Oktober 2006 di Karanganyar. LARASITA merupakan 

singkatan dari Layanan Rakyat Sertifikasi Tanah. Wujudnya adalah 1 unit 

kendaraan roda 4 yang dilengkapi peralatan hitech, sehingga memungkinkan 

terjadinya komunikasi data antara mobil LARASITA yang berkeliling dengan 

Kantor Pertanahan. Oleh karena itu di Kantor Pertanahan juga harus tersedia 

jaringan pelayanan online (computerized) sebagai central node dan sebuah 

kendaraan roda 4 sebagai client node. 

Ide awal lahirnya LARASITA di latar belakangi oleh beberapa hal : 
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1. Laporan masyarakat melalui Bupati, DPRD, Surat LSM dan Lain – 

lain tentang sulitnya mengurus sertipikat, disertai keluhan; mahal, 

tidak ada kepastian waktu, dan berbelit – belit.; 

2. Setelah diteliti, berkas permohonan sebagian besar belum ada di 

BPN; 

3. Adanya keterbatasan masyarakat, sehingga tidak dapat mengurus 

sendiri, tetapi melalui pihak – pihak lain yang tidak professional. 

4. Dapat dipastikan, BPN tidak bisa melaksanakan atau memproses 

permohonan tersebut, karena memang berkas belum ada di Kantor 

Pertanahan. 

5. Perlu ada solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. 

Untuk mengatasi keadaan ini perlu disiapkan service mobile front office 

yang dapat melakukan pelayanan jemput bola, sehingga masyarakat mendapat 

pelayanan langsung dari petugas Kantor Pertanahan. 

Dengan sistem LARASITA diharapkan menjadi solusi atas masalah 

pertanahan yang biasa terjadi, maka agar tidak menimbulkan masalah diatas 

solusi yang diambil : 

1. Pelayanan jemput bola secara keliling ke Kecamatan  pelosok yang 

letaknya jauh dari pusat kota dimana selama ini masyarakatnya 

enggan mengurus sendiri sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan 

yang terletak di pusat kota Karanganyar. 

2. Pelayanan Di lakukan secara online dari desa ke Kantor Pertanahan 

3. Masyarakat bisa cek setiap saat (24 jam) langsung melalui SMS 

Request. 

 

A. Upaya Kantor Pertanahan dalam Peningkatan Pelayanan di Masyarakat. 

Pelayanan berasal dari kata “layan” yang berarti menolong, pelayanan 

adalah perihal atau cara melayani. Secara umum dapat diartikan setiap 

tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh sesuatu pihak lain yang 

pada dasarnya tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan sesuatu yang 

bersifat berwujud tetapi lebih di utamakan dalam rangka menyediakan jasa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



60 
 

kepada pelanggan agar pelanggan tidak beralih keproduk yang lain. Dalam 

pemenuhan kualitas pelayanan agar baik dan dapat digunakan orang lain kita 

seharusnya sebagai pemersaji jasa hendaknya harus mempersiapkan kualitas 

ataupun nilai jasa yang sempurna agar kualitasnya menjadi lebih baik dan 

sesuai dengan persyaratan serta sesuai dengan kehendak pelanggan. Seseorang 

tidak dapat menilai hasil jasa  sebelum ia menikmatinya sendiri. Mereka akan 

menikmati kualitas jasa dari tempat (place), orang (people), peralatan 

(equipment), bahan-bahan komunikasi (communication materials), symbol, 

dan harga yang mereka amati. Kualitas pelayanan memiliki hubungan yang 

erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas yang bagus dapat memberikan 

suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat 

dengan perusahaan. Suatu keberhasilan mencapai tujuan suatu orgnisasi 

pelayanan masyarakat dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh aparat 

yang bersangkutan . Dalam hal ini penulis mengamati tentang pelayanan di 

masyarakat melalui LARASITA pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. Pada tanggal 17 Maret 2009 penulis mengikuti kegiatan 

LARASITA di Kantor Kecamatan Jumapolo. Pada saat itu di Kantor tersebut 

tidak ada aktifitas yang dilakukan LARASITA yang dikarenakan petugas 

PPAT yang bertugas di Kantor Kecamatan Jumapolo belum dilantik oleh 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 18 Maret 

2009 penulis kembali mengikuti kegiatan LARASITA di Kecamatan 

Ngargoyoso, pada saat itu di Kecamatan Ngargoyoso memberi surat tugas 

untuk LARASITA membuka pelayanan di Balai Desa Girimulyo. Pada saat 

itu sudah ada berkas yang masuk dari masyarakat sekitar, kemudian para 

petugas melaksanakan tugasnya masing-masing. Berkas yang sudah sesuai 

akan langsung diproses sedangkan yang belum sesuai akan dikembalikan 

kepada pemiliknya untuk melengkapi berkas yang masih kurang dan akan di 

ambil kembali minggu depannya.  

LARASITA yang merupakan singkatan dari Layanan Rakyat untuk 

Sertifikasi Tanah sama fungsinya seperti Front Office yang ada di Front Office 

Kantor Pertanahan Kabupatan Karanganyar, pada prinsipnya hanya 
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memindahkan Front Office dengan menggunakan sistem Mobile. Front Office 

di LARASITA ada 4 Loket Pelayanan sama halnya dengan Front Office 

(Loket Pelayanan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, antara lain 

sebagai berikut : 

a. Loket I 

Loket ini difungsikan sebagai tempat informasi pelayanan 

pertanahan yang memberikan segala informasi mengenai semua jenis 

permohonan kegiatan pelayanan pertanahan beserta informasi 

persyaratan yang diperlukan dan memberikan penjelasan mengenai 

keberadaan berkas permohonan yang masih dalam proses. Bila pemohon 

kurang jelas tentang informasi yang diberikan petugas loket (Manajer 

Loket) di sana juga tersedia informasi yang dibutuhkan, sebagai contoh 

adalah brosur tentang persyaratan pendaftaran tanah, biaya, prosedur dan 

sistem pelayanannya. 

b. Loket II 

Loket ini difungsikan sebagai tempat pelayanan pendaftaran tanah. 

Loket ini yang menerima dan memeriksa berkas permohonan akan 

kelengkapan syarat dan prasyarat suatu permohonan, menginput (entry) 

data permohonan dalam sistem aplikasi komputer Kantor Pertanahan, 

serta memberikan Tanda Terima berkas permohonan dan SPS (Surat 

Perintah Setor) sesuai dengan kegiatan permohonan yang diajukan. 

c. Loket III 

Loket ini difungsikan sebagai tempat pelayanan pembayaran. Loket 

ini menerima biaya permohonan sesuai dengan peraturan yang kemudian 

menerbitkan kuitansi sesuai dengan biaya yang dibebankan pada berkas 

permohonan kegiatan atas dasar penebitan SPS 

d. Loket IV 

Loket ini berfungsi sebagai tempat pelayanan penyerahan produk. 

Loket ini yang berwenang menyerahkan hasil produk Kantor Pertanahan 

dengan disertai Tanda Bukti Penyerahan Produk Kantor Pertanahan. 
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Pelayanan yang diberikan oleh LARASITA lain dengan yang diberikan 

oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam LARASITA menitik beratkan dalam 

proses pendaftaran pertanahan sedangkan di Kantor Pertanahan melayani 

semua yang berhubungan dengan masalah pertanahan. LARASITA 

merupakan pemindahan front office dengan menggunakan sistem Mobile. 

LARASITA yang menggunakan Pelayanan jemput bola secara keliling ke 

kecamatan  pelosok yang letaknya jauh dari pusat kota dimana selama ini 

masyarakatnya enggan mengurus sendiri sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan 

yang terletak di pusat kota Karanganyar. LARASITA melayani pendaftaran 

pengurusan tanah mulai dari pendaftaran tanah pertama kali, pemekaran, 

warisan, pemecahan, dll. LARASITA juga digunakan untuk kegiatan 

penyuluhan pertanahan, sosialisasi program – program kerja pemerintah 

utamanya dibidang pertanahan dan sekaligus menerima keluhan dan 

pengaduan permasalahan. Pelayanan yang diberikan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar tidak sama dengan yang di berikan di LARASITA di 

Kantor Pertanahan lebih lengkap dan lebih banyak. Pelayanan pendaftaran di 

Kantor Pertanahan sama dengan pelayanan yang diberikan LARASITA karena 

LARASITA merupakan pemindahan front office Kantor Pertanahan. Kantor 

Pertanahan melayani semua permasalahan pertanahan hingga konflik yang 

terjadi yang menyangkut tentang tanah. Melalui mediasi dilakukan guna 

mencari kesepakatan bersama menemukan titik terang dalam perkara 

pertanahan tersebut. Dalam LARASITA tidak bisa dilakukan mediasi karena 

di butuhkan tempat dan saksi serta terdakwa dan pendakwa. 

Dalam kegiatan pengamatan, penulis mengamati sesuai tidaknya 

prosedur yang dijalankan melalui LARASITA. Prosedur pelayanan yang 

digunakan LARASITA juga sesuai dengan front office  di Kantor Pentanahan 

Kabupaten Karanganyar dengan 4 loket yang sama persis tugasnya di loket 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Pemeriksaan kelengkapan berkas, 

pembuatan SPS, pembuatan kuitansi hingga pengembalian produk dilakukan 

oleh petugas sendiri – sendiri. Manajer LARASITA bertugas menandatangani 

berkas yang sudah lengkap dan menandatangani berita acara. Data yang 
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direkap melalui LARASITA langsung masuk dalam server pusat Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Pemrosesan lebih lanjut akan dilakukan 

di Kantor Pertanahan tersebut. 

Petugas Kantor Pertanahan melalui LARASITA akan mengunjungi 

secara teratur setiap kecamatan untuk memberikan pelayanan pertanahan, 

terutama di kecamatan yang letaknya jauh dari letak Kantor Pertanahan, untuk 

melayani masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah 

dan dapat dipertanggung jawabkan. Masyarakat tidak perlu datang ke Kantor 

Pertanahan, tetapi cukup menunggu LARASITA di Kantor Kecamatan 

masing–masing untuk memperoleh pelayanan, mulai dari penyimpanan dan 

penyerahan berkas, pembayaran biaya sampai dengan menerima kembali 

sertifikat yang sudah selesai di proses.  

Tujuan LARASITA di Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : 

1. Mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

lebih mudah mendapatkan pelayanan pertanahan; 

2. Mengurangi beban biaya transportasi masyarakat (mendaftarkan 

dan mengambil sertifikat di kecamatan masing – masing); 

3. Menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan pertanahan; 

4. Memberikan kepastian pelayanan yang bertanggung jawab; 

5.  Mempercepat pensertifikatan tanah. 

Sebelum adanya LARASITA, masyarakat harus datang sekurang – 

kurangnya 3 kali ke kantor pertanahan untuk mengurus sertifikat tanahnya. 

Masyarakat diuntungkan dengan hadirnya LARASITA karena masyarakat 

dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Melihat dari antusias masyarakat 

Kabupaten Karanganyar dalam menyambut program Badan Pertanahan yang 

baru ini, dengan berbondong – bondong mendaftarkan tanah untuk pembuatan 

sertifikat pemerintah ikut andil dalam pengadaan sarana dan prasarana 

LARASITA. Keseriusan pemerintah dalam mendukung LARASITA di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar terlihat dalam sumber dana yang di dapat 

dari : 
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1. APBD Tahun Anggaran 2006 

Unit Mobil dan Perlengkapan Teknologi Informasi. 

2. APBD Tahun Anggaran 2007 

Unit Mobil dan Perlengkapan Teknologi Informasi. 

Sumber dari : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Dalam LARASITA juga mempunyai batasan atau aturan yang 

diberlakukan. Kaidah – kaidah yang diberlakukan dalam pelaksanaan 

LARASITA yaitu : 

1. Tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku; 

2. Pelayanan cepat dan sederhana; 

3. Terjangkau (terutama bagi RT miskin) dan menjangkau (hingga ke 

pelosok); 

4. Informasi : akurat, transparan dan traceable 

5. Jaringan : terintegrasi (idealnya internal BPN secara horisontal 

maupun vertikal) dan aman; 

6. Konsisten dan Sustinable 

LARASITA yang merupakan suatu terobosan sistem layanan yang 

dipelopori dari kesulitan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah, harus 

dapat memberikan keuntungan untuk masyarakat. Manfaat yang didapat 

masyarakat akan memperbaiki citra atau image Badan Pertanahan Nasional 

terutama dalam bidang  pelayanan publik. LARASITA sebagai upaya Badan 

Pertanahan Nasional dalam peningkatan pelayanan publik akan menambah 

kepercayaan kepada masyarakat dalam pengurusan surat tanah. Melalui 

LARASITA masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang maksimal dalam 

pengurusan surat tanah, tanpa memandang tingkatan sosial masyarakat. Upaya 

peningkatan pelayanan di masyarakat tidak jauh dari tujuan diadakannya 

LARASITA yaitu sebagai berikut : 

1. Melalui LARASITA masyarakat dapat mengurus sertifikat tanah 

tanpa harus meminta tolong oleh “pihak ketiga”. 
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2. Melalui LARASITA masyarakat yang biasanya mengurus sertifikat 

harus jauh – jauh ke Kantor Pertanahan bisa dilayani dengan sistem 

jemput bola 

3. Melalui LARASITA masyarakat mendapatkan kenyamanan karena 

langsung dilayani petugas dari BPN 

4. LARASITA memberikan kepastian pelayanan yang bertanggung 

jawab 

5. Proses pensertifikatan tanah melalui LARASITA lebih cepat 

LARASITA selain sebagai mobile front office juga berfungsi untuk 

penyuluhan/ sosialisasi kegiatan pertanahan/ pengaduan sengketa pertanahan. 

Oleh karena itu diharapkan LARASITA memberikan manfaat besar bagi 

masyarakat dan Pemerintah khususnya di Kabupaten Karanganyar. Adapun 

manfaat tersebut yaitu : 

1. Pelayanan kepada masyarakat lebih dekat; 

2. Beban biaya masyarakat lebih ringan; 

3. Masyarakat langsung dilayani petugas BPN; 

4. Kepastian pelayanan yang bertanggung jawab; 

5. Proses lebih cepat. 

 

B. Model Pelayanan LARASITA 

a) Sistem pelyanan menggunakan LOC Mobile 

LARASITA berbasis sistem aplikasi pelayanan LOC (Land Office 

Computerized) yang dilakukan secara Mobile dengan memanfaatkan teknologi 

Wi-fi, sehingga disebut LOC Mobile 

b) Sistem koneksi jaringan Online 

1. Melalui jaringan Frequensi Radio (Wi-fi) 

2. Melalui jaringan internet 

LARASITA mempunyai fungsi yang sama dengan Loket Pelayanan 

(Front Office) yang ada di Kantor Pertanahan , terdiri atas 4 Loket Pelayanan, 

yaitu : Loket informasi, Loket Pelayanan Berkas, Loket Pembayaran, Loket 

Penyerahan Produk, dengan dilengkapi peralatan antara lain : 
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a. Central Node (Peralatan di Kantor Kabupaten Karangayar) terdiri 

atas : Tower setinggi 60 m; Werless Radio Antena Omni 2,4 Ghz, 

dan Amplifier Outdoor 

b. Client Node (Peralatan Unit Mobil LARASITA) terdiri dari : 

LaptopMobile, printer, Antenna Grid 2,4 Ghz, Amplifier 1000 mW 

Outdoor, dan peralatan pendukung lainnya. 

Peralatan tersebut mampu melakukan transfer data dan komunikasi data 

secara online ke server LOC yang ada di Kantor PertanahanKabupaten 

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

Kantor Pertanahan, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian sistem 

pelayanan pertanahan pada LARASITA sama dengan sistem pelayanan yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan, baik mengenai prosedur, syarat dan beaya. 

Prsedur yang digunakan saat ini di LOC Mobile LARASITA akan 

ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut ini : 

 

Tabel 4.1 

Prosedur yang digunakan pada LARASITA 

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 

Saat ini prosedur yang digunakan sudah terprogram, tetapi pelayanan 

yang sampai saat ini yang sering dilayani LARASITA adalah Pendaftaran 

Tanah Pertama Kali, selain itu juga dimungkinkan untuk konsultasi tentang 

masalah pertanahan lainnya. 

 

No Kode Prosedur Jenis Prosedur 

1 82L Pendaftaran Pertama Kali (LARASITA) 

2 271L Peralihan Hak (LARASITA) 

3 191L Pemecahan/Pemisahan (LARASITA) 

4 191L+271L Pemecahan/Pemisahan (LARASITA)+ Peralihan Hak (LARASITA) 

5 271L+191L Peralihan Hak (LARASITA)+ Pemecahan/Pemisahan (LARASITA) 
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C. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dibutuhkan dalam Menjalankan 

LARASITA 

 

Tabel 4.2 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dibutuhkan 

No. Deskripsi Jumlah 

1. Di Kantor Pertanahan =  

Sistem Administrator  

2 Org / lebih 

sesuai 

kebutuhan 

Di  Mobil LARASITA 

1. Sopir (bisa merangkap tenaga teknisi) 1 org 

2. Tenaga teknisi untuk seting Connection 1 org 

3. Operator Entry Data  Permohonan 1 org 

4. Operator Penyerahan Produk  1 org 

5. Pemeriksa Berkas Permohonan  1 org 

6. Pembantu Bendahara Penerima 1 org 

TOTAL : 6 org 

Jika diperlukan ditambah Manager Pelayanan 1 org 

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 

D. Prosedur Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non 

Pertanian 

Semakin berkembangnya jumlah penduduk maka dibutuhkan lahan guna 

pemukiman dan perumahan. Lahan alokasi untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut berupa tanah persawahan dan tanah tegalan yang menjadi sarana 

untuk lahan pemukiman dan perumahan penduduk. Sesuai dengan tata guna 

dan tata ruang, adapun izin perubahan penggunaan tanah dilaksanakan oleh 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.  
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Tata cara dan ketentuan pelaksanaannya di atur sebagai berikut. 

Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar dengan melampirkan surat permohonan, identitas 

penerima hak (fotocopy KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang, fotocopy bukti kepemilikan tanah (sertifikat)/bukti lainnya petuk 

D/letter C desa, fotocopy akta peralihan hak apabila kepemilikan sudah 

dialihkan kepihak lain tapi belum dilakukan pencatatan, surat perjanjian dari 

pemohon, surat keterangan warisan apabila tanah tersebut berasal dari 

warisan, surat keterangan lain yang diperlukan, surat pernyataan dari 

pemohon, sket lokasi tanah yang dimohon. Selanjutnya berkas tersebut 

diserahkan ke loket II front office untuk diteliti kelengkapannya. Berkas 

pemohon yang sudah lengkap kemudian oleh petugas loket II dimintakan 

dispensasi ke Kakanta (Kepala Kantor Pertanahan) untuk selanjutnya 

didisposisikan ke Kasi (Kepala seksi) tata guna tanah untuk diteruskan ke 

Kasubsi Rencana dan Bimbingan Penata Gunaan Tanah dan Kasubsi Data 

untuk membuat undangan Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan 

Tanah Pertanian ke Non Pertanian serta bersama – sama mengadakan 

penelitian lapangan. Susunan panitia meliputi : 

1. Kepala  Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar selaku ketua 

merangkap anggota. 

2. Assisten Pemerintah Kabupaten Karanganyar selaku wakil ketua 

merangkap anggota. 

3. Plt. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar selaku sekretaris. 

4. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar selaku anggota. 

5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar selaku anggota. 

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar selaku 

anggota. 

7. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Karanganyar 

selaku anggota. 
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8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar selaku 

anggota. 

9. Camat selaku anggota tidak tetap. 

10. Kepala Desa/Kelurahan selaku anggota tidak tetap. 

Setelah disepakati dan ditandatangani oleh semua anggota Panitia 

Pertimbangan Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian oleh Badan 

Pertanahan Nasional RI dibuatkan surat keputusan Kepala Kantor Badan 

Pertanahan Nasional RI perubahan status tanah pertanian ke non pertanian 

untuk diberikan ijin/ditolak atas permohonan tersebut. 

Uraian kegiatan SPOPP PGT : Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dapat 

dilihat di tabel 4.3 di halaman 35 - 36. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



24 
 

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU (hari) KETERANGAN 

1. Petugas loket II menerima dan meneliti kelengkapan dokumen serta 

meneruskan permohonan ke Kakantah 

1 No. 1 dan 2 dapat 

dilaksanakan 1 hari 

2. Kakantah mendisposisikan ke kasi PGT 1 No.3, 4 dapat dilaksanakan 1 hari 

3. Kasi PGT menerima berkas dan mendisposisikan kepada kasubsi Rencana 

dan Bimbingan PGT 

1  

4. Kasubsi RB mengagendakan dan mempelajari dokumen serta 

meneruskannya kepada Kasubsi Data 

Terhadap rencana perubahan penggunaan tanah pertanian, Kasubsi RB 

menginformasikan Kasubag TU untuk mempersiapkan undangan Rapat 

Koordinasi 

1  

5a. Kasubag TU atas nama Kepala Kantor Pertanahan mengagendakan rapat 

koordinasi dan menyiapkan undangan kepada instansi terkait. 

1  

6a. Tim Koordinasi melaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan lapang 

untuk membahas permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian 

2  

5b. Kasubsi Data melaksanakan pemeriksaan lapangan meliputi antara lain 

penggunaan tanah setempat dan sekitarnya, jaringan irigasi, aksesibilitas 

dan kondisi sosial ekonomi setempat 

2  

6b. Kasubsi Data membuat peta PGT berdasar hasil pemeriksaan lapang dan 1  

35
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diserahkan kepada kasubsi RB 

7. Kasubsi RB melaksanakan analisa ijin Perubahan Penggunaan Tanah yang 

meliputi antara lain analisa perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanah 

dengan RTRW, ketersediaan tanah, analisa perubahan penggunaan tanah, 

analisa lokasi (fasilitas, utilitas, dan aksesibilitas), analisa sosial ekonomi 

dan pembatasan penggunaan dan pemanfaatan tanah.  

2  

8a. Kasubsi data membuat peta IPPT berdasarkan hasil analisa IPPT dan hasil 

rapat koordinasi apabila pemohon mengajukan perubahan penggunaan 

tanah pertanian 

1 No.8a dan 8b dilaksanakan 

secara bersamaan dalam 1 hari 

8b. Kasubsi RB menyiapkan konsep Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (PPPT) 1  

9. Kasi PGT mengkoreksi dan membubuhkan paraf pada konsep Izin 

Perubahan Penggunaan Tanah 

1 No.9 dan 10 dapat 

dilaksanakann dalam 1 hari  

10 Kakantah menandatangani Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 1  

11. Kasubag TU mengagendakan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dan 

meneruskan ke Petugas Loket 

1 No. 11, 12a dan 12b dapat 

dilaksanakan dalam 1 hari 

12a. Kasubsi Data mengarsipkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 1  

12b. Petugas Loket IV menyerahkan Izin Perubahan Penggunaan Tanah kepada 

pemohon 

  

36
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E. Kendala dan Hambatan yang dihadapi LARASITA 

Perjalanan LARASITA dalam melayani masyarakat pastilah tidak luput 

dari kekurangan, beberapa kendala dan hambatan yang muncul selama 

berjalannya LARASITA merupakan PR (Pekerjaan Rumah) bagi jajaran 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kendala dan hambat ini akan 

menjadi fakor penghambat perkembangan LARASITA bila tidak segera 

diselesaikan dan dituntaskan, baik intern maupun ekstern. Masalah yang 

sering dihadapi dalam jalannya LARASITA yaitu masalah tentang 

kelengkapan berkas yang diberikan dari masyarakat ke Kantor Pertanahan 

khususnya Kantor Pertanahan Kaupaten Karanganyar. Selain masalah tersebut 

ada juga masalah lain tersebut yaitu : 

1. Kendala dan Hambatan Kantor Pertanahan Kaupaten Karanganyar 

a. Peggunaan modem werless yang masih terbatas jaringannya. 

b. Kurangnya syarat pengajuan berkas yang masih kurang sehingga 

memperlambat proses pembuatan sertifikat. 

c. Pelantikan untuk petugas PPAT kecamatan yang tidak kunjung 

dilakukan sehingga LARASITA tidak dapat melakukan tugasnya 

dan tidak bisa melakukan pendaftaran karena petugas berwenang 

belum dilantik. 

2. Kendala dan Hambatan Masyarakat 

a. Masyarakat belum banyak mengetahui atau mengenal apa itu 

LARASITA 

b. Masyarakat belum mengetahui fungsi dan manfaat adanya 

LARASITA 

c. Sosialisasi yang diadakan untuk pengenalan LARASITA 

belum mendapat tanggapan dari masyarakat dengan 

maksimal 

d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan surat tanah 

e. Penyiapan dana dalam pengurusan surat tanah. 

BAB V 

PENUTUP 

38 37 
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38 

 

A. KESIMPULAN 

Dengan demikian upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam 

peningkatan pelayanan di masyarakat melalui LARASITA dilakukan usaha 

sebagai berikut : 

4. Pelayanan jemput bola secara keliling ke kecamatan pelosok yang letaknya 

jauh dari pusat kota dimana selama ini masyarakatnya enggan mengurus 

sendiri sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan yang terletak di pusat kota 

Karanganyar; 

5. Pelayanan di lakukan secara online dari desa ke Kantor Pertanahan; 

6. Masyarakat bisa cek setiap saat (24 jam) langsung melalui SMS Request; 

7. Pelayanan kepada masyarakat lebih dekat; 

8. Beban biaya masyarakat lebih ringan; 

9. Masyarakat langsung dilayani petugas BPN; 

10. Kepastian pelayanan yang bertanggung jawab; 

11. Proses lebih cepat. 

LARASITA selain sebagai mobile front office juga berfungsi untuk 

penyuluhan/ sosialisasi kegiatan pertanahan/ pengaduan sengketa pertanahan. 

Oleh karena itu diharapkan LARASITA memberikan manfaat besar bagi 

masyarakat dan Pemerintah khususnya di Kabupaten Karanganyar. 

LARASITA melayani pendaftaran pengurusan tanah mulai dari pendaftaran 

tanah pertama kali, pemekaran, warisan, pemecahan, dll. LARASITA juga 

digunakan untuk kegiatan penyuluhan pertanahan, sosialisasi program – program 

kerja pemerintah utamanya dibidang pertanahan dan sekaligus menerima keluhan 

dan pengaduan permasalahan. Pelayanan yang diberikan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar tidak sama dengan yang di berikan di LARASITA di 

Kantor Pertanahan lebih lengkap dan lebih banyak. Pelayanan pendaftaran di 

Kantor Pertanahan sama dengan pelayanan yang diberikan LARASITA karena 

LARASITA merupakan pemindahan front office Kantor Pertanahan. Kantor 

Pertanahan melayni semua permasalahan pertanahan hingga konflik yang terjadi 

yang menyangkut tentang tanah. Melalui mediasi dilakukan guna 
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mencari kesepakatan bersama menemukan titik terang dalam perkara pertanahan 

tersebut. 

Selain itu ada pula hal – hal yang harus diperhatikan untuk kemajuan 

LARASITA yaitu faktor penghambat, adapun faktor penghambat tersebut yaitu : 

3. Kendala dan Hambatan Kantor Pertanahan Kaupaten Karanganyar 

a. Peggunaan modem werless yang masih terbatas jaringannya. 

b. Kurangnya syarat pengajuan berkas yang masih kurang sehingga 

memperlambat proses pembuatan sertipikat. 

c. Pelantikan untuk petugas PPAT kecamatan yang tidak kunjung 

dilakukan sehingga LARASITA tidak dapat melakukan tugasnya 

dan tidak bisa melakukan pendaftaran karena petugas berwenang 

belum dilantik. 

4. Kendala dan Hambatan Masyarakat 

a. Masyarakat belum banyak mengetahui atau mengenal apa itu 

LARASITA 

b. Masyarakat belum mengetahui fungsi dan manfaat adanya 

LARASITA 

c. Sosialisasi yang diadakan untuk pengenalan LARASITA belum 

mendapat tanggapan dari masyarakat dengan maksimal 

d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan surat tanah 

e. Penyiapan dana dalam pengurusan surat tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SARAN 
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1. Sebaiknya dalam proses pelayanan yang dilakukan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar harus menitik beratkan pada masyarakat dengan 

usaha untuk meyakinkan masyarakat tentang kesadaran dalam pengurusan 

surat tanah dan dengan mengadakan sosialisasi untuk memperjelas syarat 

yang diajukan masyarakat dalam pengajuan pengurusan tanah sehingga 

akan mempermudah pemprosesan surat tanah. 

2. Perlu adanya terobosan baru dalam pengurusan surat tanah yang 

menyangkut dengan biaya pengurusan sehingga semua masyarakat dari 

golongan apapun bisa merasakan kenyamanan, dengan biaya yang relatif 

akan membawa dampak kepada para pelanggan. 
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Sumber Lain : 
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