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MOTTO 

 

· Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 

( Q.S. Al-Baqarah : 153 ) 

· Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan maka apabila kamu telah 

selesai dari sesuatu urusan maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

urusan lain. Dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap 

( Q.S. Al-Insyiroh : 6-7 ) 

· Anda mungkin tidak pernah tahu hasil dari usaha-usaha yang Anda lakukan, 

tetapi jika Anda tidak melakukan sesuatu, Anda tidak mungkin mendapatkan 

hasil. 

( Mahatma Gandhi ) 

· Jangan pernah menyerah, jalani dan panjatkan, kelak syukur akan kita 

ucapkan. 

( Penulis ) 
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ABSTRAK 
 
 

Agus Nurkholis, D010406. “Strategi Pelayanan Sertifikasi Tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar”, Skripsi 120 halaman. Jurusan 
Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta 2009. 

 
Tujuan dari penelitian ini mengambarkan bagaimana strategi pelayanan 

sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga untuk 
mengetahui faktor-faktor yang memudahkan dan yang menghambat dalam 
penyelenggaraan pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar. 

 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber datanya adalah informan 

atau narasumber, tempat dan peristiwa/ aktivitas, juga arsip dan dokumen resmi. 
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Untuk menjamin validitas data maka menggunakan trianggulasi data. Analisis data 
dengan menggunakan model analisis interaktif. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa strategi pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar dilihat dari indikator yang ada yakni strategi pemasaran (relationship 
marketing), strategi penanganan keluhan dan strategi peningkatan kinerja termasuk 
dalam kategori baik. (1) Strategi Pemasaran (Relationship Marketing) dilaksanakan 
dengan sosialisasi baik melalui penyuluhan maupun melalui sarana informasi 
pelayanan pertanahan, fokus terhadap pelayanan pelanggan dilakukan dengan 
pemberian pelayanan yang ramah kepada pelanggan, juga penyediaan Layanan 
Sertifikasi Tanah Untuk Rakyat (Larasita) dengan metode jemput bola untuk lebih 
mendekatkan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat. (2) Strategi penanganan 
keluhan dilaksanakan dengan sistem pengaduan, yakni pelanggan dapat 
menyampaikan permasalahan dan keluhannya secara langsung melalui loket 
pengaduan. (3) Strategi peningkatan kinerja dilaksanakan dengan meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia melalui Program Peningkatan Kompetensi Sumber 
Daya Manusia BPN-RI maupun pemberian kursus-kursus informal serta pelaksanaan 
Komputerisasi Kantor Pertanahan. 

 
Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa faktor yang 

memudahkan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar adalah dimilikinya sumber daya manusia yang memadai dan 
sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang menghambat dalam 
pelayanan sertifikasi tanah antara lain karena kurang lengkapnya persyaratan berkas 
permohonan yang diajukan oleh masyarakat, dan juga kendala-kendala di lapangan 
seperti tanah masih dalam keadaan sengketa dan tidak hadirnya salah satu pihak pada 
saat pengukuran tanah. 
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ABSTRACT 
 

 
Agus Nurkholis, D010406. " Service Strategy of Land Certification in Land 
Office of Karanganyar Regency", 120 pages Thesis. Administrative Science 
Majors, Social Science Faculty and Politics, Eleven Marchs University, 
Surakarta 2009. 
 
Intention of this research depicts how service strategy of land certification in Land 
Office of Karanganyar Regency. Besides also to know facilitating factors and 
pursuing in the management of service of land sertification in Land Office of 
Karanganyar Regency. 
 
This research is descriptive research. Its the data source is informan or guest speaker, 
place and event/ activity, also archival and document of opening. Data collecting 
technique by the way of interview, observation, and documentation. To guarantee 
data validity hence using trianggulation of data. Data analysis by using analysis 
model interaktif. 
 
Based on result of research and solution, hence can pulled conclusion that service 
strategy of land sertification in Land Office of Karanganyar Regency seen from the 
indicator namely marketing strategy (relationship marketing), sigh handling strategy 
and improvement strategy of performance included in good category. (1) Marketing 
strategy (Relationship Marketing) executed with socialization either through 
counselling and or through supporting facilities for information of land service, focus 
to cutomer service is done with friendly service giving to cutomer, also supply 
Layanan Sertifikasi Tanah Untuk Rakyat (Larasita) with method fetchs ball to be 
more draws near service of land certification to public. (2) Sigh handling strategy is 
executed with denunciating system, namely cutomer can submit the problems and 
sigh is directly through denunciating counter. (3) Improvement strategy of 
performance is executed by increasing quality of human resource through 
Improvement Program of Human resource Interest in BPN-RI and also giving of 
informal coursess and execution Land Office Computerization. 
 
Based on result of research also knowable that factor facilitating the management of 
service of land sertification in Land Office of Karanganyar Regency be having the 
adequate human resource and adequate facilities and basic facilities. While factor 
pursuing in service of land certification for example because less wholy clauses of 
application bundle submitted by public, as well as constraints in field like land still in 
a state of dispute and absent of one of the parties at the time of soil measurement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan zaman yang semakin maju dan peningkatan jumlah 

penduduk, menyebabkan arti dan fungsi tanah bagi kehidupan manusia semakin 

meningkat. Karena tanah memegang peranan penting bagi pelaksanaan 

pembangunan nasional maupun untuk kebutuhan manusia secara pribadi. Bagi 

masyarakat kebutuhan akan tanah merupakan fungsi pokok bagi kelangsungan 

hidup (sebagai tempat tinggal atau sarana investasi). Karena tanah dapat dinilai 

sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan memberikan 

kemantaban untuk dicadangkan bagi kehidupan di masa mendatang. Sehingga 

dapat dikatakan tanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat mendasar 

bagi masyarakat. 

Untuk membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas suatu tanah, 

maka diperlukan adanya sebuah surat tanda bukti yang disebut dengan sertifikat 

tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah  RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa Lembaga yang mempunyai wewenang 

dalam mengeluarkan sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Badan Pertanahan Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen 

yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. 

Sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan salah 

satu instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di wilayah 

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



 xvii 

Kabupaten Karanganyar sekaligus sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan 

secara langsung kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah. 

Sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dituntut untuk selalu 

meningkatkan kualitas pelayanannya. Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan 

demokratisasi dan pengakuan hak-hak manusia yang akan melahirkan kuatnya 

tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah 

kepada masyarakat. 

Dalam memberikan pelayanan berupa jaminan kepastian hukum akan 

tanah seperti yang tertuang dalam pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

(UUPA), yang mana kepastian hukum atas tanah tersebut dapat dilakukan dengan 

pengadaan pendaftaran tanah atau pensertifikatan hak atas tanah. Di dalam pasal 

19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tersebut telah disebutkan bahwa: 

1. Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

2. Pendaftaran tersebut meliputi: 

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Dengan adanya kepastian hukum dari suatu tanah melalui sertifikat tanah, 

maka akan diperoleh manfaat sertifikat, yang antara lain: 
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1. Menghindari sengketa tanah; 

2. Dapat dijaminkan sebagai modal usaha; 

3. Bila tanahnya diperlukan untuk pembangunan akan mendapat ganti rugi yang 

layak. 

Dengan demikian, maka untuk memiliki kepastian hukum atas suatu tanah yang 

diakui sebagai hak milik merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. 

Kabupaten Karanganyar adalah sebuah wilayah yang terletak di Propinsi 

Jawa Tengah berjarak 14 km dari Kota Surakarta tepatnya berada di lereng 

Gunung Lawu, mempunyai luas wilayah 77.378,6374 Ha yang terdiri atas 17 

kecamatan yang terbagi menjadi 162 desa dan 15 kelurahan. Sebagian besar 

masyarakat menggunakan tanahnya sebagai lahan pertanian, hal ini dapat dilihat 

dari potensi penggunaan tanah di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Potensi Penggunaan Tanah di Kabupaten Karanganyar 

No. Penggunaan Tanah Jumlah (Ha) 

1 Sawah 22.844,25097 

2 Tegalan 17.937,0211 

3 Pekarangan 20.732,4406 

4 Tambak/ Kolam 25,5344 

5 Padang Gembala 219,6687 

6 Hutan 9.729,4995 

7 Perkebunan 3.215,5006 

8 Lain-lain 2.638,7128 

 JUMLAH 77.378,6374 
  Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan tanah di 

Kabupaten Karanganyar sebagian besar adalah untuk sawah yang berjumlah 
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22.844,25097 Ha atau sekitar 30%, untuk pekarangan berjumlah 20.732,4406 Ha 

atau sekitar 27%, untuk tegalan berjumlah 17.937,0211 Ha atau sekitar 23%, 

sedangkan yang masih berupa hutan berjumlah 9.729,4995 Ha atau sekitar 13%, 

untuk perkebunan berjumlah 3.215,5006 Ha atau sekitar 4%, dan lain-lain 

berjumlah 2.638,7128 Ha atau sekitar 3%. 

Kabupaten Karanganyar sebagian masih tertutup hutan dan mempunyai 

topografi yang cukup heterogen tentunya dibarengi pola kehidupan masyarakat 

yang heterogen pula. Bagi mereka yang berdomisili dengan jarak yang cukup 

jauh dari pusat kota punya harapan dan keinginan yang sama dengan mereka 

yang berdomisili di kota untuk menikmati kemudahan dalam memperoleh 

informasi dan pelayanan pemerintah secara cepat, tepat, pasti dan transparan. 

Wilayah kerja yang sangat luas tentu saja menuntut Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar untuk lebih handal dan berkompeten dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Karena faktor geografis dapat menghambat 

terlaksananya pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh anggota komisi A DPRD Jateng, Soejatno Pedro HD sebagai berikut: 

 

”........saat ini masih banyak masyarakat yang masih enggan mengubah 
status kepemilikan tanahnya ke sertifikat atas haknya karena merasa 
repot harus jauh-jauh datang ke Kantor BPN Kabupaten/ Kota.” (Suara 
Merdeka Cyber News, Pebruari 2007) 

Di Kabupaten Karanganyar sendiri saat ini dari luas wilayah secara 

keseluruhan yaitu 77.378,64 Ha, jumlah bidang tanah yang menjadi obyek 

pensertifikatan tanah adalah seluas 650.356.877 m2. Sedangkan luas dan jumlah 
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bidang tanah yang telah bersertifikat di masing-masing kecamatan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 
Luas dan Jumlah Bidang Tanah Bersertifikat Tiap-Tiap Kecamatan 

Di Kabupaten Karanganyar 
 
 

No. Kecamatan Luas Bersertipikat 
(m2) 

Jumlah Bidang 

1 Karanganyar 34.432.563 32.457 
2 Tasikmadu 22.812.064 23.043 
3 Mojogedang 43.152.015 28.430 
4 Kebakkramat 33.792.053 27.975 
5 Jaten 21.141.901 26.764 
6 Jumapolo 29.685.309 13.653 
7 Jumantono 43.577.848 25.359 
8 Jatiyoso 28.029.998 11.647 
9 Jatipuro 27.221.605 12.979 
10 Karangpandan 28.772.159 20.050 
11 Matesih 12.359.923 12.153 
12 Tawangmangu 13.243.019 11.591 
13 Ngargoyoso 21.292.747 12.136 
14 Kerjo 35.858.804 15.869 
15 Jenawi 23.118.550 10.053 
16 Colomadu 13.994.432 26.157 
17 Gondangrejo 47.494.725 37.455 

 JUMLAH 480.015.715 347.771 
 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar  

Dengan kondisi tersebut maka dapat dilakukan analisa estimasi bidang 

tanah yang telah bersertifikat maupun bidang tanah yang belum bersertifikat 

yakni sebagai berikut:  

Tabel 1.3 
Analisa Estimasi Bidang Tanah Bersertipikat Maupun Bidang Tanah 

Belum Bersertipikat (Data s/d Juni 2008) 

 

No. Uraian Jumlah 

1 Luas obyek pensertipikatan tanah      650.356.877  m2 
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2 Luas bidang tanah bersertipikat      480.015.715  m2 

               (74%) 

3 Jumlah bidang tanah bersertipikat   347.771  bidang 

4 Bidang tanah belum bersertipikat 
- Luas 
- Jumlah bidang 

       

      170.341.162  m2 

  123.412  bidang 
     (26%) 

  Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 
Dari data di atas dapat diketahui bahwa bidang tanah yang menjadi obyek 

pensertifikatan tanah adalah seluas 650.356.877  m2, dan luas bidang tanah yang 

sudah bersertifikat adalah 480.015.715  m2, sedangkan luas bidang tanah yang 

belum bersertifikat adalah 170.341.162  m2. Sehingga di sini dapat kita lihat 

bahwa di Kabupaten Karanganyar tanah yang sudah bersertifikat baru berjumlah 

sekitar 74% dan masih terdapat sekitar 26% bidang tanah yang belum 

bersertifikat. 

Jika dibedakan dalam masing-masing jenis Hak Atas Tanah, maka 

bidang-bidang tanah yang telah bersertifikat tersebut adalah sebagai berikut: 

 
 

Tabel 1.4 
Bidang Tanah Yang Telah Bersertipikat Berdasarkan 

Jenis Hak Atas Tanah 
 

No. Jenis Hak Jumlah Bidang Luas (m2) 
1 Hak Milik 337.193 444.263.788 
2 Hak Pakai 2.052 11.838.438 
3 Hak Guna Usaha 32 19.887.093 
4 Hak Guna Bangunan 8.080 3.893.670 
5 Hak Pengelolaan 3 34.223 
6 Wakaf 411 98.503 
 Jumlah 347.771 480.015.715 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
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Dengan masih banyaknya bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat 

yang berjumlah sekitar 26% dari obyek pensertifikatan tanah, tentu saja menuntut 

masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembuatan sertifikat tanah. Karena 

selama ini kurangnya peran masyarakat selain disebabkan oleh faktor geografis 

juga karena masih adanya anggapan masyarakat mengenai proses pembuatan 

sertifikat tanah yang selalu dibebani dengan syarat-syarat dan aturan-aturan yang 

banyak sehingga pengerjaannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga 

tambahan biaya. Seperti yang diungkapkan oleh Bupati Karanganyar Hj. Rina 

Iriani Ratnaningsih, sebagai berikut: 

”Dari keluhan ke saya, sebagian besar mengeluhkan tingginya biaya 
pengurusan sertifikat yang mencekik dan pengurusannya juga 
lama.”(Joglo Semar,  19/01/08) 

Selama ini sudah menjadi opini umum di tanah air menyangkut rumitnya 

pengurusan sertifikat tanah, lama, berbelit-belit, tidak jelas dan segudang 

permasalahan lain yang mewarnai setiap pengurusan surat-surat tanah. Hal 

semacam ini terkesan disengaja oleh pihak-pihak yang ingin mengambil 

keuntungan, sehingga membawa dampak orang enggan mengurus hak atas tanah 

dalam memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah yang dikuasai/ 

dimilikinya. 

Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa banyak masyarakat yang 

melakukan jalan pintas di dalam pembuatan sertifikat tanah mereka, yaitu dengan 

tidak mengurus sendiri tetapi melalui pihak-pihak lain yang tidak profesional. Hal 

ini dilakukan karena dengan didasari pandangan mereka mengenai pengurusan 
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pembuatan sertifikat tanah yang mereka anggap rumit. Para pelanggan merasa 

selalu dipermainkan oleh pihak yang mengurusi sertifikat tanah. 

Selain itu juga munculnya suatu permasalahan akibat adanya sertifikat  

tanah palsu atau sertifikat dobel yang masih banyak beredar di masyarakat. 

Sehingga sewaktu-waktu hal ini dapat memicu konflik atau sengketa antar 

sesama warga yang sama-sama mengaku mempunyai hak atas suatu tanah dan 

sama-sama mengaku telah memiliki sertifikat tanah atas tanah tersebut. Tentu 

saja hal ini dapat menimbulkan rasa tidak aman serta tidak nyaman dalam 

masyarakat. Sehingga masyarakat memerlukan penguatan atas hak-hak tanah 

mereka secara pasti.  

Hal ini tentu saja menjadi masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar untuk bisa mengakomodasi aspirasi-aspirasi dan tuntutan-tuntutan 

yang berkembang di masyarakat. 

Untuk menghilangkan pandangan negatif dari masyarakat maka peran 

strategi pelayanan dalam pengurusan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar sangat diperlukan. Hal ini sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengembalikan kepercayaan dan 

partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal pembuatan sertifikat tanah. 

Tentunya hal ini sejalan dengan sebelas agenda prioritas yang berusaha 

diwujudkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu: 

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia; 
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2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi 

tanah secara nasional; 

3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; 

4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam 

dan daerah-daerah konflik; 

5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik 

pertanahan di seluruh Indonesia; 

6. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan di seluruh 

Indonesia; 

7. Menangani masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta 

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; 

8. Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar; 

9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan 

pertanahan yang telah ditetapkan; 

10. Menata kelembagaan BPN-RI; 

11. Membangun dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai bagaimana strategi pelayanan sertifikasi tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana strategi pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar ?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini mempunyai tujuan yang dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui tentang strategi pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pelayanan 

sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, dan 

pihak-pihak yang terkait dalam masalah penelitian mengenai strategi 

pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.  

2. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana bidang Ilmu 

Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Strategi Pelayanan 

Dalam hal ini penulis akan memulai dari pengertian strategi terlebih 

dahulu. Strategi pada umumnya didefinisikan sebagai berikut : 

J L Thompson dalam Sandra Oliver (2006:3) mendefinisikan strategi 

sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut 

tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan Michael Allison strategi diartikan 

sebagai pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi 

organisasi. (Michael Allison, 2005:3) 

Menurut J. Salusu (1996:101) strategi diartikan sebagai: 

“Suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu 
organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang 
efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling 
menguntungkan.” 

Sedangkan Argyris melihat strategi dari faktor eksternal dan internal 

organisasi, definisi strategi menurutnya adalah merupakan respon secara 

terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta 

kekuatan dan kelemahan internal yang dapat memepengaruhi organisasi 

(Dalam Freddy Rangkuti, 2006: 4). 

Definisi Argyris hampir sama dengan definisi dari Hamel dan 

Prahalad, yang dikutip Freddy Rangkuti yaitu:  

“Strategi adalah tindakan yang bersifat incremental (senantiasa 
meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut 
pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa 
depan.” (Dalam Freddy rangkuti, 2006: 4) 
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Dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang, 

dan tidak ada definisi strategi yang diterima secara universal. Namun dari 

definisi-definisi strategi yang telah ada, terdapat kesamaan-kesamaan di 

dalamnya yaitu: 

1. Berorientasi pada tujuan  

2. Memperhatikan faktor lingkungan. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah suatu cara untuk 

mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang merupakan suatu tindakan yang 

selalu meningkat dan adaptif terhadap faktor eksternal maupun internal 

organisasi. 

Wujud dari strategi adalah berupa kebijakan untuk mencapai apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran organisasi atau dengan kata lain, pemilihan 

strategi merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif 

terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Yang menjadi landasan 

dalam merancang strategi adalah analisis terhadap kemampuan internal 

organisasi dan analisis terhadap aspek di luar organisasi yang turut 

mendukung proses pelayanan. 

Strategi hendaknya harus dapat membahas masalah yang diperkirakan 

akan timbul di waktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. 

Strategi selain merupakan upaya untuk mengantisipasi  keadaan yang akan 

datang, juga akan memberikan arah dan dorongan kegiatan operasional pada 

pelaksanaan kegiatan instansi yang sedang berlangsung (Djoko Widodo, 
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2001:124) oleh karenanya Steven Ott, Hyde dan Shafritz (1991:238) 

membedakan strategi menjadi dua tipe yaitu strategi jangka panjang (long-

range planning) dan strategi jangka pendek (short-range planning). Strategi 

jangka panjang kurun waktunya yaitu 3-5 tahun, sedangkan strategi jangka 

pendek kurun waktunya antara 1-2 tahun. 

Lebih lanjut Kooteen dalam J. Salusu (104:105) menjelaskan 

mengenai tipe-tipe strategi, yakni sebagai berikut: 

1.  Corporate Strategy (Strategi Organisasi). Strategi ini berkaitan dengan 

perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang 

baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan 

untuk siapa. 

2. Program Strategy (Strategi Program). Strategi ini lebih memberikan 

perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. 

Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau 

diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi. 

3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi 

sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan 

sumber-sumber daya esensial yang tesedia guna meningkatkan kualitas 

kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, 

teknologi dan sebagainya. 

4. Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan). Fokus dari strategi 

institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk 

melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik. 
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Dalam membicarakan mengenai strategi pelayanan, maka perlu 

dipahami pula mengenai pengertian dari pelayanan, yakni sebagai berikut: 

H.A.S. Moenir memberikan definisi mengenai pelayanan sebagai 

proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain (H.A.S.Moenir, 

2006:17). Sedangkan menurut Gronroos dalam Ratminto dan Atik Septi 

Winarsih (2005:2) pelayanan diartikan sebagai: 

“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 pelayanan yang dimaksudkan untuk 
memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.” 

Definisi yang sangat simpel diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, 

Skinner dan Crosby, yakni: “Pelayanan adalah produk-produk yang tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan 

menggunakan peralatan”. (Dalam Ratminto, 2005:2) 

Sedangkan Kotler dalam Lijan Poltak Sinambela dkk. (2006:4-5) 

mendefinisikan pelayanan sebagai “Setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat secara fisik”. 

Pengertian pelayanan umum diartikan oleh H.A.S. Moenir (2006:26) 

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

dengan landasan faktor materiil melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu 

dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. 

Berdasarkan pengertian di atas maka di dalam pelayanan terdapat 

cirri-ciri pokok yaitu: 
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- Merupakan serangkaian aktifitas atau kegiatan; 

- Tidak kasat mata; 

- Melibatkan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan orang lain. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa strategi pelayanan kepada pelanggan diartikan sebagai 

proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya 

memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. The service strategy volume provides guidance on how to design, 

develop, and implement service management not only as an organizational 

capability but also as a strategic asset, diungkapkan oleh William D Green 

(2005:8) dalam jurnal yang berjudul “How do you become optional?”. Bahwa 

kapasitas strategi pelayanan memberikan arahan bagaimana merencanakan, 

mengembangkan dan melaksanakan manajemen pelayanan tidak hanya 

sebagai sebuah kemampuan pengorganisasian tetapi juga sebagai asset 

strategi. 

Menurut jenisnya standar dibedakan menjadi tiga yaitu: 

a. Standar fisik, berupa: 

§ Kuantitas hasil; 

§ Kualitas hasil; 

§ Waktu. 

b. Standar dalam bentuk uang, meliputi: 

§ Standar biaya; 

§ Standar penghasilan; 
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§ Standar investasi. 

c. Standar intangibel yaitu standar yang biasa digunakan untuk mengukur 

atau menilai kegiatan bawahan yang sukar diukur baik dengan bentuk fisik 

maupun dalam bentuk uang. 

Menurut Zulian Yamit (2001: 95-96) penetapan standar pelayanan 

dapat dilakukan dengan cara: 

1) Menetapkan pernyataan visi dan misi; 

2) Melakukan audit (evaluasi) terhadap: 

a) Evaluasi internal yaitu evaluasi yang berkaitan dengan instansi yang 

akan terlibat dalam pelayanan. Dapat dilakukan dengan cara 

mempelajari kekuatan dan kelemahan organisasi dengan menggunakan 

analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats); 

b) Evaluasi eksternal yaitu dengan mempelajari semua aspek kualitas 

yang berkaitan dengan personal organisasi dan pelanggan eksternal. 

3) Melakukan studi dan analisis pembanding dengan organisasi jasa terbaik; 

4) Mengembangkan rencana taktis. Tahapan ini dapat dilakukan dengan 

menetapkan sasaran spesifik dan tujuan tentang kualitas; 

5) Mengembangkan rencana operasional. Tahapan ini dilakukan dengan cara: 

a) Mendefinisikan Sumber Daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

kualitas dari organisasi; 

b) Mengembangkan strategi untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan; 
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c) Menetapkan skema insentif untuk memberikan penghargaan kepada 

kelompok kerja yang memiliki performance pelayanan terbaik dan 

mampu memenuhi sasaran pelayanan kualitas jasa yang telah 

ditetapkan. 

6) Menetapkan mekanisme pelayanan; 

7) Melakukan pengukuran kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja 

pelayanan harus berdasarkan pada standar dan ukuran kualitas jasa yang 

telah ditetapkan dalam langkah sebelumnya; 

8) Merencanakan dan memformulasikan pembaruan pelayanan. Yaitu dengan 

meninjau ulang hasil pendahuluan, kemudian melakukan pembandingan 

kualitas aktual terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. 

Peningkatan kualitas pelayanan secara terus-menerus akan meningkatkan 

kepuasan pelanggan secara terus-menerus dan nantinya akan menciptakan 

loyalitas perusahaan. 

Strategi pelayanan harus dirumuskan, dan diimplementasikan seefektif 

mungkin sehingga mampu membuat pelayanan yang diberikan kepada 

pelanggan tampil beda dengan pesaingnya. Untuk merumuskan dan 

mengimplementasikan strategi pelayanan yang efektif, perusahaan harus 

fokus pada kepuasan pelanggan sehingga perusahaan mampu membuat 

pelanggan melakukan pembelian ulang bahkan mampu meraih pelanggan 

baru. Seperti dalam jurnal yang berjudul “Customer Service Strategy”, The 

development of a Customer Service Strategy is a good foundation upon which 

to build excellence in customer service, which is supported by Council, senior 
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management and staff (RBosch Consulting, 2006:6). Bahwa pengembangan 

strategi pelayanan pelanggan adalah sebuah pondasi untuk membangun 

pelayanan pelanggan yang unggul, dimana didukung oleh dewan, manajemen 

senior dan staf. 

Menurut Fandy Tjiptono (1997:132-133) Strategi kualitas jasa/ 

pelayanan harus mencakup empat hal berikut: 

1) Atribut Layanan Pelanggan 

Penyampaian layanan/ jasa harus tepat waktu, akurat, dengan perhatian 

dan keramahan. Semua ini penting, karena jasa tidak berwujud fisik 

(intangible) dan merupakan fungsi dari persepsi. Selain itu, jasa juga 

bersifat tidak tahan lama (perishable), sangat variatif (variable), dan tidak 

terpisahkan antara produksi dan konsumsi (inseparable). Atribut-atribut 

layanan pelanggan ini dapat dirangkum dalam akronim COMFORT, yaitu 

Caring (kepedulian), Observant (suka memperhatikan), Mindful (hati-

hati/cermat), Friendly (ramah), Obliging (bersedia membantu), 

Responsible (bertanggung jawab), dan Tactful (bijaksana). Atribut-atribut 

ini sangat tergantung pada keterampilan hubungan antar pribadi, 

komunikasi, pemberdayaan, pengetahuan, sensitivitas, pemahaman, dan 

berbagai macam perilaku eksternal. 

2) Pendekatan Untuk Penyempurnaan Kualitas Jasa 

Penyempurnaan kualitas jasa merupakan aspek penting dalam rangka 

menciptakan kepuasan pelanggan. Setidaknya ini disebabkan oleh faktor 

biaya, waktu menerapkan program, dan pengaruh layanan pelanggan. 
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Ketiga faktor ini merupakan inti pemahaman dan penerapan suatu system 

yang responsif terhadap pelanggan dan organisasi untuk pencapaian 

kepuasan optimum. 

3) Sistem Umpan Balik Untuk Kualitas Pelayanan Pelanggan 

Umpan balik sangat dibutuhkan untuk evaluasi dan perbaikan 

berkesinambungan. Untuk itu, perusahaan perlu mengembangkan sistem 

yang responsif terhadap kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. 

Informasi umpan balik harus difokuskan pada hal-hal berikut: 

a) Memahami persepsi pelanggan terhadap perusahaan, jasa perusahaan, 

dan para pesaing. 

b) Mengukur dan memperbaiki kinerja perusahaan. 

c) Mengubah bidang-bidang terkuat perusahaan menjadi faktor pembeda 

pasar (market differentiators). 

d) Mengubah kelemahan menjadi peluang berkembang, sebelum pesaing 

lain melakukannya. 

e) Mengembangkan sarana komunikasi internal agar setiap orang tahu 

apa yang mereka lakukan. 

f) Menunjukkan komitmen perusahaan pada kualitas dan para pelanggan. 

Pada intinya, pengukuran umpan balik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 

a) Kepuasan pelanggan, yang tergantung pada transaksi. 

b) Kualitas jasa/ layanan, yang tergantung pada hubungan aktual (actual 

relationship). 

4) Implementasi 
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Mungkin strategi yang paling penting adalah implementasi. Sebagai 

bagian dari proses implementasi, manajemen harus menentukan cakupan 

kualitas jasa dan lenvel layanan pelanggan sebagai bagian dari kebijakan 

organisasi. Di samping itu, manajemen juga harus menentukan rencana 

implementasi. Rencana tersebut harus mencakup jadwal waktu, tugas-

tugas, dan siklus pelaporan. 

Fandy Tjiptono (1997:134-141) juga menyebutkan beberapa tipe 

strategi untuk memperoleh kepuasan pelanggan dalam pelayanan. Strategi 

tersebut adalah: 

1) Strategi pemasaran berupa Relationship Marketing, dimana terjalin 

hubungan kemitraan dengan pelanggan secara berkelanjutan; 

Relationship Marketing memiliki ciri-ciri: 

a) Berfokus pada customer retention 

b) Orientasi pada manfaat produk 

c) Jangka waktu panjang 

d) Layanan pelanggan sangat diperhatikan dan ditekankan 

e) Komitmen terhadap pelanggan sangat tinggi 

f) Kontak dengan pelanggan sangat tinggi 

g) Kualitas merupakan perhatian semua orang 

2) Strategi Superior Customer Service (menawarkan pelayanan yang lebih 

baik daripada pesaing); 

Hal ini membutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia, 

dan usaha gigih agar dapat tercipta suatu pelayanan yang superior. 
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3) Strategi Unconditional Service Guarantees atau komitmen untuk 

memperbaiki kinerja dengan cara meningkatkan motivasi karyawan 

melalui suatu garansi atau jaminan; 

4) Strategi penanganan keluhan yang efisien, proses penanganan keluhan 

yang sfektif dimulai dari identifikasi dan penentuan sumber masalah yang 

menyebabkan pelanggan tidak puas dan mengeluh. 

Paling tidak ada empat aspek penanganan keluhan yang penting: 

a) Empati terhadap pelanggan yang marah. 

Dalam menghadapi pelanggan yang emosi atau marah, perusahaan 

perlu bersikap empati, karena bila tidak maka situasi akan bertambah 

runyam. Untuk itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan 

keluhan mereka dan berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh 

pelanggan tersebut. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi 

dapat menjadi jelas sehingga pemecahan yang diharapkan dapat 

diupayakan bersama. 

b) Kecepatan dalam penanganan keluhan. 

Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan 

keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak segera ditanggapi, maka 

rasa tidak puas terhadap perusahaan akan menjadi permanent dan tidak 

dapat diubah lagi. Sedangkan apabila keluhan dapat ditangani dengan 

cepat, maka ada kemungkinan pelanggan tersebut menjadi puas. 

Apabila pelanggan puas dengan cara penanganan keluhannya, maka 

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



 xxxvii 

besar kemungkinannya ia akan menjadi pelanggan perusahaan 

kembali. 

c) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau 

keluhan. 

Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal biaya 

dan kinerja jangka panjang. Hasil yang diharapkan tentunya adalah 

‘win-win’, di mana pelanggan dan perusahaan sama-sama diuntungkan 

(fair/realistis). 

d) Kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. 

Hal ini sangat penting bagi konsumen untuk menyampaikan komentar, 

saran, kritik, pertanyaan, maupun keluhannya. Di sini sangat 

dibutuhkan adanya metode komunikasi yang mudah dan relative tidak 

mahal, di mana pelanggan dapat menyampaikan keluh kesahnya. Bila 

perlu dan memungkinkan, perusahaan dapat menyediakan jalur atau 

saluran telepon khusus (hot line service) untuk menampung keluhan 

pelanggan atau memanfaatkan e-mail di jaringan internet (dengan 

membuka site atau homepage di World Wide Web). 

5) Strategi peningkatan kinerja perusahaan, meliputi berbagai upaya seperti 

melakukan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 

berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan komunikasi, 

salesmanship, dan publikc relations kepada pihak manajemen dan 

karyawan, memasukkan unsure kemampuan untuk memuaskan 

pelanggan;; 
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6) Menerapkan Quality Function Deployment (QFD), yaitu praktek untuk 

merancang suatu proses sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan. 

QFD berusaha menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi 

apa yang dihasilkan organisasi. 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada empat dari enam strategi 

di atas, yaitu : 1) Strategi Pemasaran (Relationship Marketing), 2) Strategi 

Penanganan Keluhan, 3) Strategi Peningkatan Kinerja, sebagai indikator-

indikator strategi pelayanan dalam penelitian ini. 

Memilih strategi ini karena paling sesuai dengan lokasi penelitian, 

maka strategi-strategi tersebut dirasa perlu untuk dilaksanakan. 

Dengan alasan karena masih banyaknya bidang tanah yang belum 

disertifikasi. Sehingga dibutuhkan peran lebih dari masyarakat sebagai pihak 

yang memiliki  tanah. Karena selama ini sudah menjadi opini umum di tanah 

air menyangkut rumitnya pengurusan sertifikat tanah, lama, berbelit-belit, 

tidak jelas dan segudang permasalahan lain yang mewarnai setiap pengurusan 

surat-surat tanah. Sehingga membawa dampak orang enggan mengurus hak 

atas tanah dalam memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah yang 

dikuasai/ dimilikinya. 

2. Sertifikasi Tanah  

Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian 

dari sertifikat tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 

menyebutkan bahwa: 

“Sertifikat tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit 
menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang 
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bentuknya ditentukan oleh Menteri Agraria dan diberikan kepada yang 
berhak.” 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

dijelaskan sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang diterbitkan 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk 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. 

Sehingga dengan demikian sertifikat tanah merupakan surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 

dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data 

yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah 

hak yang bersangkutan. 

Sertifikasi tanah biasa disebut dengan pensertifikatan tanah atau 

pendaftaran tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa: 

”Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, 
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta 
pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang 
tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun 
serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” 

Sertifikat tanah dapat memberikan arti dan peranan penting bagi 

pemegang hak yang bersangkutan, dimana sertifikat dapat berfungsi sebagai 

berikut: 
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1) Sebagai alat bukti hak atas tanah. Memiliki sertifikat berarti memberikan 

jaminan kepastian hukum, karena harus jelas dapat diketahui baik identitas 

pemegang haknya (subyeknya) maupun identitas tanahnya (obyeknya). 

Sehingga apabila ada persengketaan terhadap tanah yang bersangkutan 

maka dapat dijadikan sebagai bukti otentik. 

2) Pemegang hak dapat menggunakan haknya sebagai jaminan suatu hutang 

atau dengan perkataan lain bahwa atas haknya tersebut dapat dibebani hak 

tanggungan, misalnya atas haknya atau hak guna bangunan, dapat 

dibebani hak hipotek yaitu pinjaman atau penggadaian atas jaminan tanah. 

(Bachsan Mustafa dalam Hukum Agraria dalam Perspektif, 1988:57) 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa selain sebagai alat bukti 

atas tanah, sertifikat juga dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan 

suatu hutang pada Bank Pemerintah ataupun Bank Swasta. 

 
3. Strategi Pelayanan Sertifikasi Tanah 

Setelah mengetahui penjelasan tentang pengertian strategi pelayanan, 

sertifikasi tanah, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai apa yang 

dimaksud dengan strategi pelayanan sertifikasi tanah. Strategi pelayanan 

sertifikasi tanah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mengambil tindakan-tindakan 

yang tentunya adaptif dengan perkembangan yang ada dan disesuaikan 

dengan situasi lingkungan baik internal organisasi yang dapat berupa 

kekuatan dan kelemahan serta memanfaatkan kesempatan yang timbul dari 
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eksternal organisasi dan mengatasi tantangan yang ada dalam masyarakat, 

dalam memberikan pelayanan sertifikasi tanah kepada masyarakat. 

Dalam penelitian ini Strategi Pelayanan Sertifikasi Tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar mengacu pada 3 tipe strategi kepuasan 

pelanggan dari Fandy Tjiptono sebagai indikator-indikator dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1) Strategi pemasaran (Relationship Marketing), dimana terjalin hubungan 

kemitraan dengan pelanggan secara berkelanjutan; 

Relationship Marketing memiliki ciri-ciri: 

a) Berfokus pada customer retention 

b) Orientasi pada manfaat produk 

c) Jangka waktu panjang 

d) Layanan pelanggan sangat diperhatikan dan ditekankan 

e) Komitmen terhadap pelanggan sangat tinggi 

f) Kontak dengan pelanggan sangat tinggi 

g) Kualitas merupakan perhatian semua orang 

2) Strategi penanganan keluhan yang efisien, proses penanganan keluhan 

yang sfektif dimulai dari identifikasi dan penentuan sumber masalah yang 

menyebabkan pelanggan tidak puas dan mengeluh. 

Paling tidak ada empat aspek penanganan keluhan yang penting: 

a) Empati terhadap pelanggan yang marah. 

Dalam menghadapi pelanggan yang emosi atau marah, perusahaan 

perlu bersikap empati, karena bila tidak maka situasi akan bertambah 
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runyam. Untuk itu perlu diluangkan waktu untuk mendengarkan 

keluhan mereka dan berusaha memahami situasi yang dirasakan oleh 

pelanggan tersebut. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi 

dapat menjadi jelas sehingga pemecahan yang diharapkan dapat 

diupayakan bersama. 

b) Kecepatan dalam penanganan keluhan. 

Kecepatan merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan 

keluhan. Apabila keluhan pelanggan tidak segera ditanggapi, maka 

rasa tidak puas terhadap perusahaan akan menjadi permanent dan tidak 

dapat diubah lagi. Sedangkan apabila keluhan dapat ditangani dengan 

cepat, maka ada kemungkinan pelanggan tersebut menjadi puas. 

Apabila pelanggan puas dengan cara penanganan keluhannya, maka 

besar kemungkinannya ia akan menjadi pelanggan perusahaan 

kembali. 

c) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau 

keluhan. 

Perusahaan harus memperhatikan aspek kewajaran dalam hal biaya 

dan kinerja jangka panjang. Hasil yang diharapkan tentunya adalah 

‘win-win’, di mana pelanggan dan perusahaan sama-sama diuntungkan 

(fair/realistis). 

d) Kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi perusahaan. 

Hal ini sangat penting bagi konsumen untuk menyampaikan komentar, 

saran, kritik, pertanyaan, maupun keluhannya. Di sini sangat 
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dibutuhkan adanya metode komunikasi yang mudah dan relative tidak 

mahal, di mana pelanggan dapat menyampaikan keluh kesahnya. Bila 

perlu dan memungkinkan, perusahaan dapat menyediakan jalur atau 

saluran telepon khusus (hot line service) untuk menampung keluhan 

pelanggan atau memanfaatkan e-mail di jaringan internet (dengan 

membuka site atau homepage di World Wide Web). 

3) Strategi peningkatan kinerja, meliputi berbagai upaya seperti melakukan 

pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara 

berkesinambungan, memberikan pendidikan dan pelatihan komunikasi, 

salesmanship, dan publikc relations kepada pihak manajemen dan 

karyawan, memasukkan unsur kemampuan untuk memuaskan pelanggan. 

 

F. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai kerangka pemikiran yang 

merupakan alur pemikiran dari penulis dalam melakukan penelitian. Melalui 

kerangka pemikiran inilah penulis berharap dapat menambah kejelasan dalam 

memahami isi dari tulisan ini. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu instansi 

vertikal dari Badan Pertanahan Nasional yang berada di wilayah Kabupaten 

Karanganyar sekaligus sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan secara 

langsung kepada masyarakat dalam pembuatan sertifikat tanah. Sebagai 

organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas 
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pelayanannya. Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan demokratisasi dan 

pengakuan hak-hak manusia yang akan melahirkan kuatnya tuntutan terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. 

Dengan masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertipikat di 

Kabupaten Karanganyar maka diperlukan peran aktif dari masyarakat sebagai 

pemilik tanah dalam pengurusan sertipikat tanah mereka. 

Untuk itu maka penulis ingin mengetahui bagaimana strategi pelayanan 

yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam 

menyelenggarakan pelayanan sertifikasi tanah agar dapat mewujudkan pelayanan 

yang prima sekaligus mengembalikan kepercayaan dan partisipasi aktif dari 

masyarakat dalam hal pembuatan sertifikat tanah. Yang dalam hal ini penulis 

mengacu pada 3 tipe strategi dari teorinya Fandy Tjiptono yaitu: 1) Strategi 

Pemasaran (Relationship Marketing), yaitu bagaimana Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar menjalin kemitraan dengan masyarakat (pemohon) 

sebagai pihak yang diberi pelayanan; 2) Strategi Penanganan Keluhan, yaitu 

bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menangani keluhan-

keluhan dari masyarakat sebagai pihak yang dilayani, dan 3) Strategi Peningkatan 

Kinerja, bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar memanfaatkan 

sumber-sumber daya esensial yang tersedia duga meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. 

Dimana strategi pelayanan tersebut tentunya ditujukan kepada masyarakat 

dalam rangka mencapai tujuan yang antara lain untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat, memastikan hak-hak rakyat atas tanah, membangun kembali 
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kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 

sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara nasional. 

Yang tentunya dalam pelaksanaan strategi pelayanan sertifikasi tanah 

tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memudahkan serta beberapa 

faktor yang menghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema 

berikut:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran 

 
 

 
 

 
 

Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar 
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G. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Sugiyono menjelaskan mengenai penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

Strategi Pelayanan Sertifikasi Tanah 
 

A. Strategi Pemasaran (Relationship Marketing) 
B. Strategi Penanganan Keluhan 
C. Strategi Peningkatan Kinerja 
 

Faktor Yang 
Memudahkan dan 

Menghambat 

Tujuan: 
 

1. Pelayanan Masyarakat 
2. Memastikan Hak-Hak Rakyat 

Atas Tanah 
3. Membangun Kepercayaan 

Masyarakat 
4. Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat 
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dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel lain (1998:6). Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang digunakan untuk dapat memeperoleh gambaran 

yang tepat dan utuh tentang suatu gejala. Dalam hal ini gambaran tentang 

strategi pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. Penting untuk diteliti karena: 

a. Pentingnya sertifikat tanah bagi masyarakat sebagai surat tanda bukti 

kepemilikan atas suatu tanah; 

b. Menyangkut keamanan dan kenyamanan masyarakat akan kepemilikan 

hak atas tanah mereka berkaitan dengan adanya sertifikat tanah palsu atau 

dobel yang beredar di masyarakat yang dapat menimbulkan sengketa atau 

konflik. 

c. Adanya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik 

serta memperoleh informasi secara cepat, tepat dan akurat dalam 

mengurus surat-surat tanah. 

 

3. Sumber Data 

Data atau informasi dalam penelitian ini digali dari beragam sumber 

data, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Informan atau narasumber, yang terdiri dari Kepala Urusan Umum dan 

Kepegawaian, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kepala 

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Kepala Subsi Pemberdayaan 

Masyarakat, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, dan 

Warga Masyarakat (pelanggan yang sedang mengurus sertifikat tanah). 

b. Tempat dan peristiwa/ aktivitas yang terdiri dari kegiatan pelayanan 

sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

c. Arsip dan dokumen resmi mengenai pelaksanaan program pelayanan dan 

sumber daya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

4. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dimana sample yang diambil berdasarkan pertimbangan 

tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang dianggap tepat 

yaitu informan yang tahu permasalahan dan dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data. Selain itu peneliti menggunakan teknik snowball sampling, yaitu 

informan dipilih tersebut dapat menunjuk informan lain yang dianggap lebih 

tahu sehingga nantinya informasi dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan 

dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data, sehingga peneliti mampu 

menggali data secara lengkap dan mendalam.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis sumber data 

yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 
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a. Wawancara 

Untuk mengumpulkan informasi dari narasumber atau informan 

diperlukan teknik 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. Observasi 

Merupakan teknik pengumpulan data dari sumber data yang berupa 

tulisan, angka, gambar atau grafik serta rekaman gambar yang dilakukan 

melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk mengamati 

secara kualitatif berbagai kegiatan dan peristiwa yang terjadi.  

c. Dokumentasi 

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 di luar 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. Dalam penelitian ini 

menggunakan trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 
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mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini menurut Lexy J. 

Moleong (2002 : 178) dapat dicapai dengan langkah : 

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 di atas maka dalam penelitian ini validitas 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. 

7. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen analisis data 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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a. Reduksi data  

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 

data yang ada dalam fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang 

pelaksanaan penelitian. Bahkan sebelum pengumpulan data dilakukan. 

Reduksi dimulai sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka 

kerja konseptual, pemilihan kasus, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, 

dan tentang cara pengumpulan data yang dipakai. Pada saat pengumpulan 

data berlangsung, reduksi data berupa membuat singkatan, coding, 

memusatkan tema, membuat batas permasalahan, dan menulis memo. 

Proses reduksi ini berlangsung sampai penelitian berakhir. 

 

b. Penyajian data 

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan 

kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, 

peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk  

mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan 

penelitian tersebut. Susunan penyajian data yang baik dan jelas 

sistematikanya akan banyak menolong peneliti sendiri. 

c. Penarikan kesimpulan 

Pada awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dan 

hal-hal yang ia temui dalam melakukan pencatatan peraturan, pokok 

pernyataan konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-

proposisi. 
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Aktivitas diantara ketiga komponen tersebut dilaksanakan dalam bentuk 

interaktif dalam proses pengumpulan data dalam suatu proses siklus. 

Dalam bentuk ini penelitian berlangsung. Kemudian peneliti bergerak 

diantara 3 (tiga) kompenen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Ketiga komponen tersebut di atas, yaitu reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan/ verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin 

pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 

sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. 

Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.2 
Model Analisis Interaktif 

                                                 

 

 

 

 

 

 

                                       

Sumber: HB. Sutopo, 2002 : 96 
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar 

1. Keadaan Wilayah 

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang berada 

di Propinsi Jawa Tengah. Terletak antara 1100 40” – 1100 70” Bujur Timur 

dan 70 28” – 70 46” Lintang Selatan. Dengan ketinggian rata-rata 511 meter di 

atas permukaan air laut. Secara administrasi Kabupaten Karanganyar 

memiliki batas-batas wilayah adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara 

Berbatasan dengan Kabupaten Sragen. 

b. Sebelah Selatan 

Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri. 

c. Sebelah Timur 

Berbatasan dengan Kabupaten Magetan (Propinsi Jawa Timur). 

d. Sebelah Barat 

Berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta. 

Kabupaten Karanganyar terletak 14 km sebelah timur Kota Surakarta 

dengan luas wilayah 77.378.6374 Ha terdiri atas 17 kecamatan, dibagi lagi 

menjadi 162 desa dan 15 kelurahan. Dengan  pembagian luas wilayah tiap-

tiap kecamatan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 
Luas Wilayah Tiap-Tiap Kecamatan di Kabupaten Karanganyar 

 

No. Kecamatan Luas Wilayah (Ha) 

1 Karanganyar 4.302,64 
2 Tasikmadu 2.759,73 
3 Mojogedang 5.330,89 
4 Kebakkramat 3.645,63 
5 Jaten 2.554,81 
6 Jumapolo 5.567,02 
7 Jumantono 5.355,44 
8 Jatiyoso 6.716,49 
9 Jatipuro 4.036,50 
10 Karangpandan 3.411,08 
11 Matesih 2.626,63 
12 Tawangmangu 7.003,16 
13 Ngargoyoso 6.533,94 
14 Kerjo 4.682,28 
15 Jenawi 5.608,28 
16 Colomadu 1.564,17 
17 Gondangrejo 5.679,95 
 JUMLAH 77.378,64 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

2. Kependudukan 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk di kabupaten Karanganyar berdasarkan regristrasi tahun 

2006 sebanyak 844.4899 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 417.863 jiwa dan 

perempuan 426.626 jiwa. Dibandingkan tahun 2005, maka terdapat 

pertambahan penduduk sebanyak 6.307 jiwa atau mengalami pertumbuhan 

sebesar 0,75%. Adapun jumlah penduduk dari tahun 2002-2006 adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 
Jumlah Penduduk Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2002-2006 

 

Tahun Jumlah 

2002 814.819 

2003 823.203 

2004 830.640 

2005 838.182 

2006 844.489 
 Sumber : BPS (Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2006) 
 

b. Potensi Penggunaan Tanah 

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Karanganyar mempunyai mata 

pencaharian di sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari potensi 

penggunaan tanah di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut: 

Tabel 2.3 
Potensi Penggunaan Tanah di Kabupaten Karanganyar 

 

No. Penggunaan Tanah Jumlah (Ha) 

1 Sawah 22.844,25097 

2 Tegalan 17.937,0211 

3 Pekarangan 20.732,4406 

4 Tambak/ Kolam 25,5344 

5 Padang Gembala 219,6687 

6 Hutan 9.729,4995 

7 Perkebunan 3.215,5006 

8 Lain-lain 2.638,7128 

 JUMLAH 77.378,6374 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
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B. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar  

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, tugas pokok dan fungsi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan 

Kantor Pertanahan sebagai berikut: 

a. Kantor Pertanahan, adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di 

Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN Provinsi. 

b. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala. 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan 

Pertanahan Nasional di Kabupaten Karanganyar. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar melaksanakan fungsi: 

1) Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka 

pelaksanaan tugas pertanahan; 

2) Pelayanan, perijinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan; 

3) Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan 

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

tanah; 
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4) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan 

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

wilayah tertentu; 

5) Pengusulan dan pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran hak tanah, 

pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah; 

6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan 

masyarakat; 

7) Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan; 

8) Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah; 

9) Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS); 

10) Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, 

pemerintah dan swasta; 

11) Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan; 

12) Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan; 

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

prasarana, perundang-undangan serta pelayanan pertanahan. 
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2. Semboyan, Visi, Misi, Motto dan Komitmen, Sasaran Strategis dan 

Agenda Kebijakan 

C. Semboyan 

Semboyan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang merupakan 

semboyan BPN-RI hádala: ”Lihat ke depan, lakukan sesuatu yang 

dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat.” 

D. Visi 

Sebagai bagian dari BPN-RI, maka Visi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar sama dengan visi BPN-RI yaitu: “Menjadi lembaga/ Kantor 

Pertanahan yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk 

sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem 

kemasyarakatan, kebangsaaan dan kenegaraan Republik Indonesia.” 

E. Misi 

Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar hádala mengembangkan 

dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk: 

1) Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru 

kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 

pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan; 

2) Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan 

bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T); 

3) Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan 

mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 
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seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem 

pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik 

dan perkara di kemudian hari; 

4) Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi 

yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan 

masyarakat; 

5) Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, 

prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat 

secara luas. 

F. Motto dan Komitmen 

“Pastikan Masyarakat Memperoleh Pelayanan Terbaik” Motto dan 

Komitmen ini terpampang pada backdrop Loket Pelayanan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar, sehingga bisa dilihat dengan mudah 

oleh masyarakat.  

G. Sasaran Strategis 

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi visi dan misi di atas, maka 

sasaran strategis yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar, sebagaimana tertuang dalam empat prinsip BPN RI, yaitu: 

1. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran 

rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta 

peningkatan ketahanan pangan (prosperity). 
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2. Pertahanan berkontribusi secara nyata dapam peningkatan tatanan 

kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam 

kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah (P4T) (Equity). 

3. Pertanahan berkontribusi secara nyata untuk mewujudkan tatanan 

kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai 

sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air serta 

melakukan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan 

pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di 

kemudian hari (Social Welfare). 

4. Pertanahan berkontribusi secara nyata bagi terciptanya keberlanjutan 

sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan 

memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang 

terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat 

(sustainability). 

H. Agenda Kebijakan 

Dalam pelaksanaannya Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

berpedoman pada Sebelas Agenda Prioritas Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia yaitu: 

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia; 

2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta 

sertifikasi tanah secara nasional; 
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3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah; 

4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana 

alam dan daerah-daerah konflik; 

5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik 

pertanahan di seluruh Indonesia; 

6. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS) dan Sistem Pengamanan Dokumen Pertanahan di 

seluruh Indonesia; 

7. Menangani masalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta 

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; 

8. Membangun database penguasaan dan pemilikan tanah skala besar; 

9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan 

pertanahan yang telah ditetapkan; 

10. Menata kelembagaan BPN-RI; 

11. Membangun dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan 

pertanahan. 

a. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan ketentuan pasal 32 Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang 

mempunyai kedudukan sebagai pejabat struktural eselon III A, dengan 

susunan organisasi sebagai berikut: 
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a. Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan; 

c. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; 

d. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 

e. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan; 

f. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara. 

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar pada bagan berikut: 

Gambar 2.1 
Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

(Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006) 
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b. Tugas dan Fungsi Masing-masing Unit Kerja 

1. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri atas: 

a. Urusan Perencanaan dan Keuangan; 

b. Urusan Umum dan Kepegawaian. 

Mempunyai tugas dan 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. 

2. Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, terdiri atas: 

a. Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan; 

b. Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah. 

Mempunyai tugas dan fungsi: 

1) 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 berliensi; 

2) Perapatan kerangka dasar orde 4 dan pengukuran batas 

kawasan/wilayah; 

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



 lxiv 

3) Pengukuran, perpetaan, pembukuan bidang tanah, ruang dan perairan; 

4) Survei, pemetaan, pemeliharaan dan pengembangan pemetaan tematik 

dan potensi tanah; 

5) Pelaksanaan kerjasama teknis surveyor berliensi dan pejabat penilai 

tanah; 

6) Pemeliharaan peralatan teknis. 

3. Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah, terdiri atas: 

a. Sub Seksi Penetapan Hak Tanah; 

b. Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah; 

c. Sub Seksi Pendaftaran tanah; 

d. Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

Mempunyai tugas dan 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 dikuasai dan/atau milik negara, 

daerah bekerjasama dengan pemerintah, termasuk tanah badan hukum 

pemerintah; 
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5) Pendataan dan penertiban tanah bekas tanah hak; 

6) Pelaksanaan pendaftaran hak dan komputerisasi pelayanan pertanahan; 

7) Pelaksanaan penegasan dan pengakuan hak; 

8) Pelaksanaan peralihan, pembebanan hak atas tanah dan pembinaan 

PPAT. 

4. Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, terdiri atas: 

a. Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu; 

b. Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah. 

Mempunyai tugas dan fungsi: 

1) Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah dan 

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, penyesesuaian penggunaan 

dan pemanfaatan tanah, penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah, 

penataan tanah bersama untuk peremajaan kota, daerah bencana dan 

daerah bekas konflik serta pemukiman kembali; 

2) Penyusunan rencana persediaan, peruntukan, penggunaan dan 

pemeliharaan tanah, neraca penatagunaan tanah kabupaten/kota dan 

kawasan lainnya; 

3) Pemeliharaan basis data penatagunaan tanah kabupaten/kota dan 

kawasan; 
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4) 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; 

5) Pengusulan penetapan/ penegasan tanah menjadi obyek landreform; 

6) Pengambilan dan/atau penerimaan penyerahan tanah-tanah yang 

terkena ketentuan landreform; 

7) Penguasaan tanah-tanah obyek landreform; 

8) Pemberian ijin peralihan hak atas tanah pertanian dan ijin redistribusi 

tanah degan luasan tertentu; 

9) Penyiapan usulan penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan 

pengeluaran tanah dari obyek landreform; 

10) Penyiapan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform dan 

penegasan obyek konsolidasi tanah; 

11) Penyediaan tanah untuk pembangunan; 

12) Pengelolaan sumbangan tanah untuk pembangunan; 

13) Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data 

landreform. 

5. Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, terdiri atas: 

a. Sub Seksi Pengendalian Pertanahan; 

b. Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. 

Mempunyai tugas dan fungsi: 
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1) Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah 

terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat; 

2) 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, 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 pensinergian 

kebijakan dan program pertanahan dan sektoral dalam pengelolaan 

tanah negara serta penanganan tanah terlantar dan tanah kritis; 

5) Inventarisasi potensi masyarakat marjinan, asistensi dan pembentukan 

kelompok masyarakat, fasilitasi dan peningkatan akses ke sumber 

produktif; 

6) Peningkatan partisipasi 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 atas tanah, tanah negara, tanah terlantar, 

dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat; 

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



 lxviii 

9) Penyiapan usulan keputusan pembatalan dan penghentian hubungan 

hukum atas tanah terlantar. 

6. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, terdiri atas: 

a. Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; 

b. Sub Seksi Perkara Pertanahan. 

Mempunyai tugas dan 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 alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan 

melalui bentuk bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya, usulan dan 

rekomendasi pembatalan dan penghentian 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. 

5. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur kunci dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pertanahan. Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor 

Pertanahan Kabupaten yang merupakan ujung tombak di daerah untuk 

melaksanakan tugas-tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
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dalam rangka pelayanan bidang pertanahan, kompetensi dan kinerja para 

pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan di bidang pertanahan. Pada 

hakekatnya semua komponen dalam organisasi mempunyai peranan yang 

sama pentingnya untuk mensinergikan kerja institusi. Suatu organisasi yang 

berjalan baik diibaratkan sebagai sebuah orkestra yang memerlukan 

keharmonisan irama kerja semua komponen agar diperoleh pencapaian 

standar kinerja pelayanan publik yang optimal. Gambaran lengkap profil 

Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 2.4 
Profil SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Menurut Jabatan 

 
Pejabat Struktural / 

Eselon No. Unit Organisasi Jumlah 
III A IV A V A 

Staf / 
Pelaksana 

1 Pimpinan Kantor 1 1 - - - 

2 Sub Bagian Tata Usaha 27 - 1 2 24 

3 Seksi Survei Pengukuran 
dan Pemetaan 

27 - 1 2 24 

4 Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah 

24 - 1 4 19 

5 Seksi Pengaturan dan 
Penataan Pertanahan 

9 - 1 2 6 

6 Seksi Pengendalian dan 
Pemberdayaan 

5 - 1 2 2 

7 Seksi Sengketa, Konflik 
dan Perkara 

5 - 1 2 2 

JUMLAH 98 1 6 14 77 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh pegawai Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar adalah 98 orang. Dilihat dari jabatan struktural/ 
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eselon terdiri dari 1 Pejabat Eselon III A, 6 Pejabat Eselon IV A, 14 Pejabat 

Eselon V A, dan 77 Staf/ Pelaksana. 

Menurut golongan/ ruang Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.5 
Profil SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Menurut 

Golongan/Ruang 

 
Golongan / Ruang 

No. Unit Organisasi 
I II III IV 

Jumlah 

1 Pimpinan Kantor - - - 1 1 

2 Sub Bagian Tata Usaha 1 8 18 - 27 

3 Seksi Survei Pengukuran 
dan Pemetaan 

- 4 23 - 27 

4 Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah 

- 2 22 - 24 

5 Seksi Pengaturan dan 
Penataan Pertanahan - 1 8 - 9 

6 Seksi Pengendalian dan 
Pemberdayaan 

- - 5 - 5 

7 Seksi Sengketa, Konflik 
dan Perkara 

- - 5 - 5 

JUMLAH 1 15 81 1 98 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Berdasarkan tabel tersebut, menurut golongan/ ruang Pegawai Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar terdiri dari 1 orang Pegawai Golongan I, 

15 orang Pegawai Golongan II, 81 orang Pegawai Golongan III, dan 1 orang 

Pegawai Golongan IV. 

Sedangkan menurut tingkat pendidikan yang dimiliki Pegawai Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar sangat bervariasi, mulai dari Sekolah 

Dasar (SD) sampai dengan Strata 2 (S2). Hal ini menyangkut bidang tugas 

dan beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk lebih jelasnya 
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mengenai tingkat pendidikan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.6 
Profil SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Menurut Tingkat 

Pendidikan 

 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 SD 1 1% 

2 SLTP 4 4% 

3 SLTA 40 41% 

4 Akademi 4 4% 

5 D.IV/ S1 38 39% 

6 S2 11 11% 

Jumlah 98 100% 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pegawai Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagian besar tingkat pendidikannya 

adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 40 orang, disusul 

dengan tingkat pendidikan D.IV/ S1 dengan jumlah 38 orang. Dengan 

demikian Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar rata-rata telah 

memiliki tingkat pendidikan yang cukup. 

6. Kegiatan Pelayanan Bidang Pertanahan 

a. Loket Pelayanan Pertanahan 

1) Loket I  : Informasi 

2) Loket II  : Penerimaan Berkas Permohonan 

3) Loket III : Pembayaran Biaya Permohonan 

4) Loket IV : Pengambilan Produk 

 

 

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



 lxxii 

b. Prosedur Permohonan 

1) Mohon Informasi dan pengecekan sertipikat hak atas tanah pada loket 

I; 

2) Pelayanan formulir; 

3) Mengisi formulir permohonan / pendaftaran; 

4) Berkas permohonan yang memenuhi persyaratan diserahkan ke loket 

II; 

5) Pembayaran biaya pendaftaran kepada petugas loket III; 

6) Pengambilan produk sertipikat pada loket IV. 

c. Jenis Kegiatan Pelayanan Pertanahan 

5) Pengukuran dan Pemetaan; 

6) Permohonan Hak; 

7) Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali; 

8) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah; 

9) Informasi Pertanahan. 

7. Mekanisme Pelayanan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah 

mengimplementasikan mekanisme pelayanan ke dalam 2 kelompok, yaitu: 

Front Office dan Back Office. 

a. Front Office 

Front Office merupakan suatu area kerja bagi petugas Kantor 

Pertanahan bagian depan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 

Front Office terdiri dari loket-loket. Pembagian loket dibuat semudah dan 

seefisien mungkin memadukan antara sistem seri dan paralel dengan 

maksud supaya masyarakat tidak merasa sulit atau bingung. Sistem loket 

di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dibagi menjadi 4 loket 
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pelayanan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar Mekanisme 

Pelayanan Front Office Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar  di 

bawah ini : 

Gambar 2.2 
Mekanisme Pelayanan Front Office Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar 
 

 
 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
 

Penjelasan masing-masing loket sebagai berikut: 

a. Loket I 

Loket informasi adalah loket untuk memberikan pelayanan informasi 

kepada masyarakat. 

b. Loket II 

Loket Penerimaan Permohonan adalah loket untuk penerimaan dan 

pemeriksaan dokumen permohonan. 
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c. Loket III 

Loket Pembayaran adalah loket untuk membayar hal-hal yang 

berhubungan dengan biaya permohonan. 

d. Loket IV 

Loket Penyerahan Produk adalah loket untuk menyerahkan produk-

produk Kantor Pertanahan. 

Uraian Tugas Front Office, adalah sebagai berikut : 

1) Petugas Informasi (INF)/ Manager Pelayanan 

Adalah petugas yang memberikan informasi dan penjelasan kepada 

masyarakat mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan 

pertanahan, petugas adalah pejabat eselon 5 secara bergiliran. 

Uraian tugas sebagai berikut : 

a) Menerima pertanyaan dari masyarakat; 

b) Mencari kebenaran informasi dari komputer atau pejabat 

berwenang; 

c) Memberi jawaban atau informasi tersebut kepada masyarakat; 

d) Penanggung jawab harian pada Loket Pelayanan. 

2) Petugas Penerimaan dan Pemerikasaan Berkas Permohonan (PPB) 

Adalah petugas yang menerima dan memeriksa dokumen-dokumen 

suatu berkas permohonan. 

Uraian tugas sebagai berikut : 

a) Menerima berkas permohonan; 
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b) Memeriksa kelengkapan dokumen (jika belum lengkap membuat 

catatan); 

c) Mengurutkan susunan dokumen di dalam berkas permohonan; 

d) Memeriksa kebenaran materi dokumen; 

e) Memberikan kupon nomor tunggu kepada pemohon; 

f) Menempelkan kupon nomor tunggu pada sampul berkas 

permohonan; 

g) Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Entry Data. 

3) Petugas Entry Data Permohonan (EDP) 

Adalah petugas yang memasukkan data permohonan ke dalam data 

base aplikasi sistem komputerisasi pertanahan. 

Uraian tugas sebagai berikut : 

a) Memasukkan Data bedasarkan dokumen yang ada di dalam berkas 

permohonan; 

b) Menulis Nomor berkas yang dihasilkan dari komputer pada sampul 

berkas permohonan; 

c) Mencetak Tanda Terima Dokumen dan Surat Perintah Setor; 

d) Meletakkan berkas pada meja yang telah ditentukan. 

4) Petugas Penanggung Jawab Berkas (PJB) 

Adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap berkas-berkas 

permohonan yang diterima di bagian front office. 

Uraian tugas sebagai berikut : 

a) Menerima dokumen dari petugas Entry Data Permohonan; 
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b) Memanggil Pemohon berdasarkan Surat Perintah Setor; 

c) Menyerahkan Surat Perintah Setor dan Tanda Terima Dokumen 

kepada pemohon; 

d) Mendistribusikan berkas permohonan ke bagian Back Office. 

5) Petugas Penunjuk Petugas Ukur 

Adalah petugas Koordinator Pengukuran dan Pemetaan yang berada di 

loket pelayanan. Berkas permohonan setelah dinyatakan lengkap dan 

akan dibayar oleh pemohon, maka koordinator dapat memberikan 

jadwal pengukuran dan menunjuk petugas ukur. 

6) Petugas Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) 

Adalah petugas yang mengelola uang pembayaran biaya permohonan 

dari masyarakat. 

Uraian tugas sebagai berikut : 

a) Menerima SPS dari pemohon; 

b) Menerima uang dari pemohon; 

c) Membukukan secara otomatis pada komputer untuk penomoran 

daftar isian (DI.301/302/303 dan 305); 

d) Mencetak kwitansi detail (DI.306); 

e) Menandatangani kwitansi biaya permohonan pendaftaran; 

f) Menyerahkan kwitansi (DI.306) kepada Pemohon. 

7) Petugas Penyerahan Produk 

Adalah petugas yang bertanggung jawab menyerahkan hasil-hasil 

pekerjaan permohonan pendaftaran. 
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Di samping loket-loket pelayanan di atas (terdiri atas 4 loket), 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar membuka loket pengaduan 

permasalahan, hal ini dalam rangka melaksanakan sebelas agenda prioritas 

BPN RI, khususnya agenda nomor 5 yaitu: menangani dan menyelesaikan 

perkara, sengketa dan konflik pertanahan. Segala jenis pengaduan dan 

permasalahan pertanahan ditampung, dan berupaya menyelesaikan sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

2. Back Office 

Back Office merupakan area kerja petugas pelaksana dan eksekutif 

Kantor Pertanahan melaksanakan tugas. Petugas di bagian Back Office 

terdiri dari: 

1) Petugas Pelaksana (PEL) 

Adalah petugas bagian belakang yang menyelesaikan 

pengadministrasian dan pembukuan berkas-berkas permohonan. 

Uraian tugasnya adalah sebagai berikut : 

a) Memeriksa data-data permohonan pada Inbox komputer; 

b) Meminta berkas permohonan pada Kepala Sub Seksi; 

c) Memindahkan data dari Inbox Current, periksa data pada database, 

jika belum ada data base dalam sistem, maka Petugas Data Entry 

Buku Tanah dan Petugas Data Entry SU/GS untuk input data; 

d) Menerima Buku Tanah; 

e) Melakukan Anotasi; 

f) Menyerahkan Dokumen pada KASUBSI; 

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



 lxxviii 

g) Mengambil Dokumen yang sudah diperiksa oleh KASUBSI; 

h) Mencetak Dokumen, jika telah disetujui oleh KASUBSI; 

i) Menyerahkan Dokumen pada KASI; 

j) Menyerahkan Dokumen dari KASI kepada KAKAN. 

2) Petugas Entry Data Buku Tanah (EDB) 

Adalah petugas bagian belakang yang melakukan pengisian data buku 

tanah. 

Uraian tugas sebagai berikut : 

a) Memeriksa pada Inbox, jika ada data base belum ada, memasukkan 

pada current box; 

b) Mencari fisik buku tanah; 

c) Memasukkan data buku tanah ke dalam  database; 

d) Mengirim buku tanah elektronik kepada Petugas Pelaksana. 

3) Petugas Entry Data SU/GS (EDS) 

Adalah Petugas Bagian Belakang yang melakukan pengisian data 

SU/GS 

Uraian tugas sebagai berikut: 

a) Memeriksa pada inbox, jika data base belum ada, memasukkan 

pada cuurent box; 

b) Mencari Buku SU/GS; 

c) Memasukkan data dari buku SU/GS ke dalam Database Textual. 

4) Kepala Subseksi (KASUBSI)/ Kepala Urusan (KAUR) 
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Adalah Kepala dari suatu Sub Seksi/ Urusan yang melakukan 

pemeriksaan dan mengotorisasikan berkas permohonan. 

Uraian tugas sebagai berikut: 

a) Menerima dokumen dari Petugas Penanggung Jawab Berkas; 

b) Membandingkan jumlah dokumen yang diterima dengan yang ada 

di inbox; 

c) Memerintahkan Petugas Pelaksana untuk mengambil dokumen dan 

menyelesaikannya; 

d) Menerima dokumen yang sudah diselesaikan oleh Petugas 

Pelaksana; 

e) Memeriksa pada Inbox sesuai dengan berkas yang diterima dan 

pindahkan pada current box; 

f) Memeriksa kebenaran dokumen di berkas  dan di layar monitor, 

jika benar otorisasikan berkas permohonan pada layar sehingga 

pindah pada proses berikutnya; 

g) Menyerahkan dokumen pada KASI. 

5) Kepala Seksi (KASI)/ Kepala Sub Bagian (KASUBAG) 

Adalah Kepala dari suatu Seksi atau Sub Bagian yang melakukan 

pemeriksaan dan mengotorisasikan berkas permohonan. 

Uraian tugas sebagai berikut: 

a) Menerima dokumen dari KASUBSI/ KAUR; 

b) Memeriksa pada Inbox sesuai dengan berkas yang diterima dan 

pindahkan pada current box; 
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c) Memeriksa kebenaran dokumen di berkas dan layar monitor, jika 

benar otorisasikan berkas permohonan pada layar sehingga pindah 

pada proses berikutnya; 

d) Menyerahkan dokumen kepada Petugas Pelaksana untuk dicetak. 

6) Kepala Kantor (KAKAN)  

Adalah Kepala suatu Kantor Pertanahan yang menandatangani 

dokumen dan mengotorisasikan berkas permohonan. 

Uraian tugas sebagai berikut: 

a) Menerima dokumen dari Petugas Pelaksana; 

b) Memeriksa pada Inbox sesuai dengan berkas yang diterima dan 

pindahkan pada current box; 

c) Menandatangani dokumen; 

d) Mengotorisasikan berkas permohonan di layar monitor. 

Di samping kegiatan di atas yang dilaksanakan di back office 

sebagaimana implementasi sistem pelayanan pertanahan, maka dalam 

kegiatan back office juga telah disiapkan ruang mediasi, sebagai upaya 

penanganan pengaduan permasalahan pertanahan. Oleh Seksi Sengketa, 

Konflik dan Perkara Pertanahan. Mediasi gelar perkara sengketa dan 

konflik pertanahan dilakukan jika permasalahan belum sampai pada 

tingkat pengadilan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan data yang telah diperoleh selama 

penelitian dilakukan sebagai deskriptif kualitatif tentang strategi pelayanan sertifikasi 

tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, yang mengacu pada strategi 

kepuasan pelanggan, yaitu (1) Strategi Pemasaran (Relationship Marketing), (2) 

Strategi penanganan keluhan, dan (3) Strategi peningkatan kinerja sebagai indikator-

indikator strategi pelayanan dalam penelitian ini. Sekaligus akan dibahas pula 

mengenai faktor yang memudahkan dan faktor yang menghambat dalam 

penyelenggaraan pelayanan sertifikat tanah. 

 

4. Strategi Pemasaran (Relationship Marketing) 

Selama ini sudah menjadi opini  umum di tanah air menyangkut rumitnya 

pengurusan surat-surat tanah (sertifikat tanah), terkesan lama, berbelit-belit, tidak 

jelas dan segudang permasalahan lain yang mewarnai setiap pengurusan surat-

surat tanah.  Hal-hal semacam ini terkesan disengaja oleh pihak-pihak yang ingin 

mengambil keuntungan, sehingga membawa dampak  terhadap kualitas 

pelayanan pertanahan. Keadaan ini pada gilirannya menyebabkan orang  enggan 

mengurus hak atas tanah untuk memperoleh kepastian hukum atas bidang tanah 

yang dikuasai/dimilikinya. 

Sudah waktunya layanan pertanahan bukan dipersulit, tidak diambangkan 

dan dijadikan lahan bisnis. Sebagaimana semboyan BPN-RI adalah: “Lihat ke 
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depan, lakukan sesuatu yang dibutuhkan, dipikirkan dan dirasakan rakyat,” 

sehingga perlu dilakukan terobosan yang memastikan masyarakat bisa 

memperoleh pelayanan pertanahan terbaik. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan adanya strategi pemasaran 

(Relationship Marketing) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam upaya 

membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) sehingga dapat 

meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam hal pembuatan sertifikat 

tanah. 

C. Komitmen Terhadap Pelanggan 

Sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dituntut untuk selalu 

meningkatkan kualitas pelayanannya. Seiring dengan semakin kuatnya 

tuntutan demokratisasi dan pengakuan hak-hak manusia yang akan 

melahirkan kuatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

instansi pemerintah kepada masyarakat. Sehingga diperlukan adanya suatu 

komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

sebagai pelanggan. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Isnaini, SiT 

selaku Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 

“Yang kita upayakan saat ini adalah membangun kembali kepercayaan 
masyarakat kepada BPN, Untuk itu kita berusaha memberikan 
pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat, sesuai dengan 
motto sekaligus komitmen kita (Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar) yaitu Pastikan Masyarakat Memperoleh Pelayanan 
Terbaik. Tulisan ini juga terpampang pada backdrop loket pelayanan 
sehingga bisa dilihat dengan mudah oleh masyarakat.” (Wawancara, 
18 Desember 2008) 
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Lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Ir. Prihartini, selaku Kepala Seksi 

Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 

“Komitmen kita adalah memastikan masyarakat agar mendapatkan 
pelayanan yang terbaik, hal ini selalu ditekankan kepada setiap 
pegawai agar selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
setiap pemohon.” (Wawancara, 11 Desember 2008) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Tarto, SiT selaku Petugas 

Loket mengemukakan sebagai berikut: 

“Komitmen kita memang memastikan masyarakat memperoleh 
pelayanan yang terbaik, hal ini kita lakukan dengan memberikan 
pelayanan yang semaksimal mungkin kepada setiap pemohon yang 
datang.” (Wawancara, 23 Desember 2008) 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi 

komitmen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah 

memastikan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang terbaik. 

Pelayanan yang terbaik tentunya tidak lepas dari proses waktu dan 

biaya penyelesaian sertifikasi tanah. 

Sementara dalam pembuatan sertifikat tanah untuk pertama kali Bapak 

Aris W. Budihardjo, SH selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran 

Tanah memaparkan bahwa: 

“Di dalam proses pembuatan sertifikasi tanah yang pertama kali, 
sekitar 3 sampai 6 bulan. Itu kalau posesnya mulus dan tidak ada 
kendala sama sekali, kemudian jadwal pengukurannya juga tetap, lalu 
riwayat tanah juga jelas. Dalam hal ini bukti lengkap dan meyakinkan. 
Jadi memang tergantung situasi atas kasus tanahnya.” (Wawancara, 7 
Januari 2009) 

 
Dari wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa, di dalam 

waktu pembuatan sertipikat tanah sendiri harus diperhatikan faktor-faktor 

yang akan menghambat penyelesaian proses sertifikasi tanah. Sehingga 
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apabila dalam pengumpulan syarat-syarat dan berkas-berkas pendaftaran 

tanah dapat tepat waktu, maka proses sertifikasi tanah akan dapat berjalan 

sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebaliknya apabila proses 

pengumpulannya cenderung ditunda-tunda maka proses sertifikasi tanah juga 

akan berjalan sangat lama. 

Dan mengenai biaya selama dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi 

tanah untuk pendaftaran pertama kali. Petugas Loket Informasi Bapak Tarto, 

S.SiT mengungkapkan: 

“Untuk biaya selama sertifikasi tanah khususnya pendaftaran pertama 
kali adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena di setiap 
prosedur pelaksanaanya, pemohon harus melalui tiap-tiap bagian. Dan 
tiap-tiap bagian memiliki biaya yang berbeda-beda serta tergantung 
dengan luas tanah yang disertifikatkan.” (Wawancara, 23 Desember 
2008) 

 
Dari penjelasan tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar telah membuat tabel kegiatan dan jadwal serta biaya 

penyelesaian. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1 
Daftar Jenis Kegiatan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

No. Jenis Kegiatan Biaya 
(Rp) 

Waktu 
(hari) 

Keterangan 

1 Pengecekan Sertifikat 25.000 2  

2 Pengukuran - 30 Sesuai biaya ukur 

3 Hak Tanggungan 25.000 35  

4 Sertifikat Hilang/ 
Pengganti 

25.000 7  

5 Konversi 25.000 90 diluar biaya ukur 

6 Penegasan/ 
Pengakuan Hak 

25.000 90 diluar biaya ukur 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
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Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk penyelesaian sertifikat 

tanah yang khusus untuk pendaftaran pertama kali dapat terselesaikan selama 

3 bulan. Jenis kegiatan tersebut meliputi Konversi serta Pengakuan dan 

Penegasan Hak. Dari keterangan tabel di atas dapat dilihat apabila alat bukti 

lengkap, proses penyelesaian sertifikat dapat terselesaikan secara tepat waktu. 

Tetapi sebaliknya apabila alat bukti masih kurang lengkap proses 

penyelesaian sertifikat akan berjalan lambat, bahkan dapat melebihi waktu 

yang telah ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

Menanggapi tentang hal tersebut, Petugas Loket Informasi Bapak 

Tarto, S.SiT mengungkapkan: 

“Dalam biaya pembuatan sertifikat tanah belum termasuk dengan 
biaya gradasi luas tanah dan biaya-biaya tambahan yang lain, yang 
kesemuanya itu juga sudah tergantung dengan daftar ukur yang telah 
ditetapkan. Dan kami dalam menetapkan biaya juga tidak asal-asalan. 
Kami sudah melakukan pengamatan terlebih dahulu tentang tanah 
yang akan diukur, untuk kemudian baru ditetapkan harganya.” 
(Wawancara, 23 Desember 2008) 

 
Menurut penjelasan Bapak Tarto tersebut adalah besar biaya yang 

dikeluarkan juga tergantung oleh luas tanah pemohon. Dan sebelum 

ditentukan harga biaya pengukuran, terlebih dahulu diukur berapa luas 

tanahnya. Hal ini karena pelayanan yang diberikan mengikuti kebutuhan 

masyarakat dalam bidang pertanahan yang semakin meningkat dan kompleks 

tiap saat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk pelayanan dalam hal 

pengukuran dan penegasan atau pengakuan hak besar biaya ditentukan 

berdasarkan gradasi dari tanah yang bersangkutan. Sehingga dengan adanya 
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transparansi hal tersebut mengurangi kekeliruan pegawai dalam memberikan 

dan menetapkan suatu biaya pengerjaan. Dan akan mengakibatkan 

meningkatnya kepercayaan masyarakat. Di bawah ini akan dijelaskan dan 

disebutkan daftar-daftar biaya ukur yang berdasarkan Keputusan Kakanwil 

BPN Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.600/41/33/2008 Tanggal 04/02/2008: 

Tabel 3.2 
Tarif Pelayanan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah 

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2008 

 
BIAYA UKUR 

No. GRADASI 
(M2) SPORADIS 

(Rp) 
SISTEMATIS 

(Rp) 

PENGEMBALIAN 
BATAS 

(Rp) 
1 1 - 100 44700 33600 71600 
2 101 - 200 67600 50700 108100 
3 201 - 300 86900 65200 139000 
4 301 - 400 104300 78300 166900 
5 401 - 500 120600 90400 192900 
6 501 - 600 136000 102000 217500 
7 601 - 700 150700 113000 241100 
8 701 - 800 165000 123700 263900 
9 801 - 900 178800 134100 286100 
10 901 - 1,000 192300 144200 307600 
11 1,001 - 1,250 224800 168600 359700 
12 1,251 - 1,500 256000 192000 409600 
13 1,501 - 1,750 286200 214600 457800 
14 1,751 - 2,000 315500 236700 504800 
15 2,001 - 2,500 372400 279300 595900 
16 2,501 - 3,000 427500 320600 683900 
17 3,001 - 3,500 481000 360800 769600 
18 3,501 - 4,000 533500 400100 853600 
19 4,001 - 4,500 585000 438800 936000 
20 4,501 - 5,000 635800 476800 1017200 
21 5,001 - 5,500 685900 514400 1097300 
22 5,501 - 6,000 735400 551500 1176600 
23 6,001 - 6,500 784400 588300 1255000 
24 6,501 - 7,000 833000 624700 1332700 
25 7,001 - 7,500 881100 660900 1409800 
26 7,501 - 8,000 929000 696700 1486300 
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27 8,001 - 8,500 976500 732400 1562300 
28 8,501 - 9,000 1023600 767700 1637800 
29 9,001 - 9,500 1070600 802900 1712900 
30 9,501 - 10,000 1117200 837900 1787600 
31 10,001 - 11,000 1209900 907400 1935800 
32 11,001 - 12,000 1301700 976300 2082800 
33 12,001 - 13,000 1392900 1044700 2228600 
34 13,001 - 14,000 1483400 1112500 2373400 
35 14,001 - 15,000 1573300 1180000 2517300 
36 15,001 - 16,000 1662800 1247100 2660400 
37 16,001 - 17,000 1751700 1313800 2802800 
38 17,001 - 18,000 1840300 1380200 2944400 
39 18,001 - 19,000 1928500 1446400 3085500 
40 19,001 - 20,000 2016300 1512200 3226000 
41 20,001 - 22,500 2234400 1675800 3575100 
42 22,501 - 25,000 2450800 1838100 3921300 
43 25,001 - 27,500 2665800 1999300 4265200 
44 27,501 - 30,000 2879400 2159600 4607100 
45 30,001 - 32,500 3092000 2319000 4947100 
46 32,501 - 35,000 3303500 2477600 5285600 
47 35,001 - 37,500 3514200 2635600 5622600 
48 37,501 - 40,000 3724000 2793000 5958400 
49 40,001 - 45,000 4141600 3106200 6626500 
50 45,001 - 50,000 4556700 3147500 7290700 
51 50,001 - 55,000 4969700 3727300 7951600 
52 55,001 - 60,000 5381000 4035700 8609500 
53 60,001 - 65,000 5790600 4343000 9265000 
54 65,001 - 70,000 6198900 4649200 9918100 
55 70,001 - 75,000 6605800 4954400 10569300 
56 75,001 - 80,000 7011700 5258800 11218700 
57 80,001 - 85,000 7416500 5562400 11866400 
58 85,001 - 90,000 7820400 5865300 12512600 
59 90,001 - 95,000 8223400 6167500 13157400 
60 95,001 - 99,999 8625500 6469100 13800800 
*)Transport pengukuran (untuk satu bidang tanah): Rp. 25.000,- 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
 

Berdasarkan daftar biaya ukur di atas dapat diketahui bahwa semakin 

besar gradasi tanah yang bersangkutan maka semakin besar pula biaya ukur 

dari tanah tersebut. 
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Berkaitan dengan biaya ukur ini, penulis mewawancarai masyarakat 

yang sedang mendaftarkan tanahnya, yaitu Bapak Ngadiman dari Desa 

Pulosari, yang mengatakan bahwa: 

“Saya telah mendaftarkan tanah saya, biaya yang saya keluarkan untuk 
mendaftarkan tanah saya adalah sebesar 25 ribu, ini merupakan uang 
pendaftaran, belum termasuk yang lain-lainnya. Untuk sementara ini 
saya belum dimintai oleh Kantor Pertanahan, yang penting sertifikat 
tanah saya cepat selesai.” (Wawancara, 18 Desember 2008) 
 
Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Tarto, S.SiT 

sebagai berikut: 

“Untuk biaya pendaftaran pertama kali kami memang sudah 
ditentukan sebesar 25 ribu rupiah, biaya itu belum termasuk biaya 
ukur tanah dan biaya-biaya lain termasuk pajak penghasilan, bea 
peralihan tanah dan bangunan.” (Wawancara, 23 Desember 2008) 

 
Dari penjelasan tersebut dimaksudkan bahwa ada pula biaya yang 

berkaitan dengan pembuatan sertifikat tanah di luar biaya yang tertera pada 

table antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Bea Peralihan Hak Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), Uang Pemasukan ke Negara. 

Apabila syarat-syarat biaya yang diterangkan di atas sudah  dapat 

terpenuhi, maka sertifikat tanah sudah dapat untuk diterbitkan. Dengan 

adanya transparansi biaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengerti 

selaku pihak pengguna pelayanan dalam hal pertanahan dapat mengerti dan 

memahami. 

D. Fokus Terhadap Pelayanan Pelanggan 

Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat (public trust 

building) diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan yang fokus terhadap 

kebutuhan pelanggan seperti halnya penyampaian pelayanan harus tepat 
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waktu, akurat, dengan perhatian dan keramahan. Semua ini penting, karena 

jasa tidak berwujud fisik (intangible) dan merupakan fungsi dari persepsi. 

Sehingga  masyarakat sebagai pelanggan merasa puas dan meninggalkan 

kesan yang baik terhadap pelayanan yang diberikan. 

Berkaitan dengan hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar menempatkan pemohon sebagai customer yang harus diberikan 

pelayanan dengan sebaik mungkin. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

wawancara dengan Bapak Bapak Lasimin Setyono, A.Ptnh selaku Kepala 

Subsi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut: 

“Kita berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemohon, 
pemohon itu kita anggap sebagai customer, jadi kita berusaha 
melayani dengan sebaik mungkin dan seramah mungkin. Masyarakat 
datang kita harus tahu apa yang mereka butuhkan. Untuk itu di front 
office ada seorang manajer pelayanan yang dijabat bergantian tiap hari 
oleh pejabat eselon V, tugasnya memberikan informasi dan penjelasan 
kepada masyarakat.” (Wawancara, 6 Januari 2009) 
 
Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Tarto, SiT selaku Petugas 

Loket, yakni sebagai berikut: 

“Kita selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
setiap pemohon. Di sini kita melayani sesuai dengan prosedur. Selain 
itu kita juga dituntut untuk melayani dengan ramah dan juga dengan 
tersenyum.” (23 Desember 2008) 
 
Sementara tanggapan dari masyarakat mengenai pelayanan yang 

diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, menurut pemohon 

pelayanan pengecekan sertipikat, Bapak Suwardi dari Desa Nangsri sebagai 

berikut: 

“Menurut saya pelayanannya sudah baik, pegawainya ramah-ramah, 
hanya saja banyak yang mengurus jadi harus antri.” (Wawancara, 8 
januari 2009) 

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



 xc 

 
Hal senada juga diungkapkan Bapak Dwi Hananto dari Desa Kemiri 

yang sedang mengurus peralihan hak atas tanah sebagai berikut: 

“Pelayanannya sudah baik menurut saya. Mereka melayani dengan 
baik, sopan dan ramah, bahkan kalau saya nggak ngerti menjelaskan 
juga dengan ramah, dengan tersenyum jadi kita juga senang. 
Kemampuan pegawainya saya rasa juga sudah baik, mereka melayani 
dengan baik sesuai prosedur.” (Wawancara, 8 Januari 2009) 
 
Demikian juga tanggapan yang diberikan oleh Ibu Widy staff salah 

satu notaris/ PPAT yang ada di Kabupaten Karanganyar: 

“Saya rasa pelayanannya sudah baik ya, mas. Pegawainya tanggap 
dalam memberikan pelayanan, saya juga dilayani dengan ramah.” 
(Wawancara, 8 Januari 2009) 
 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar berupaya memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada setiap pemohon dengan cara memberikan pelayanan yang 

ramah dan sesuai prosedur. Juga dengan menempatkan seorang manajer 

pelayanan sebagai customer service yang dijabat bergantian setiap hari oleh 

pejabat eselon V yang tugasnya memberikan informasi dan penjelasan 

mengenai pelayanan pertanahan kepada pemohon. 

 

a. Adanya Sosialisasi 

Kelangsungan kerja suatu organisasi pelayanan sangat tergantung pada 

minat dan peran serta masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari 

organisasi tersebut. Demikian pula dengan Kantor Pertanahan yang 

kelangsungan kerjanya sangat tergantung dari minat masyarakat untuk 

mendaftarkan tanahnya. Untuk menjaga kelangsungan kerjanya, Kantor 
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Pertanahan senantiasa menumbuhkan minat masyarakat, dimana minat 

tersebut merupakan potensi tersendiri bagi Kantor Pertanahan, terutama di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dimana masih banyak bidang 

tanah di Kabupaten Karanganyar yang masih belum bersertifikat. Sebagian 

besar bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut terletak di pelosok 

pedesaan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar melaksanakan kegiatan penyuluhan sebagai bentuk sosialisasi 

secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan 

dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan 

tanahnya. Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kegiatan 

penyuluhan juga dilakukan untuk mensosialisasikan program-program dari 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Hal ini sesuai dengan yang 

dijelaskan oleh Ibu Ir. Prihartini, selaku Kepala Seksi Pengendalian dan 

Pemberdayaan menjelaskan sebagai berikut: 

“Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini tentunya adalah untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya, 
selain itu juga untuk mensosialisasikan program-program dari Kantor 
Pertanahan seperti Prona dan Larasita.” (Wawancara, 24 Nopember 
2008) 
 
Kegiatan penyuluhan ini diselenggarakan setiap dua kali dalam 

setahun di tiap-tiap kecamatan. Dengan sasaran pesertanya adalah perangkat 

desa, perwakilan dari karang taruna, perwakilan dari PKK, dan tokoh 

masyarakat. 
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Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah merupakan suatu bentuk 

sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Selain melalui kegiatan ini, 

sosialisasi juga dilaksanakan secara tidak langsung yaitu melalui sarana-

sarana informasi pelayanan pertanahan, antara lain: 

a. Brosur Informasi Pelayanan Pertanahan 

Berbagai macam brosur tentang pelayanan pertanahan telah 

tersedia di loket pertanahan. Brosur-brosur tersebut antara lain: 

a. Persyaratan pendaftaran bidang pertanahan; 

b. Tabel tarif biaya pelayanan pertanahan; 

c. Panduan operasi Sistem Informasi Pelayanan Mandiri (Kiosk); 

d. Panduan cara memperoleh informasi melalui SMS Request; 

e. Tata cara permohonan pengaduan permasalahan; 

f. Pelaksanaan LARASITA; 

g. Tata cara pensertipikatan UKM (Usaha Kecil Mikro). 

b. Kiosk 

Sistem Informasi Pertanahan Mandiri. Yaitu unit komputer  

dipasang di loby loket pelayanan diperuntukkan bagi masyarakat yang 

bisa akses secara langsung  sebagai informasi interaktif berkaitan dengan 

informasi pertanahan secara digital yang disebut e_land information, 

mengenai: 

i. Cek posisi berkas permohonan; 

ii. Persyaratan; 

iii. Biaya; 
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iv. Gambar Bidang Tanah; 

v. Sertipikat; 

vi. Detil PPAT; 

vii. Produk Pertanahan; 

viii. dll 

c. Eye Spot 

Sistem Informasi Pertanahan yang tampil pada layar TV Plasma, 

yang terpasang di loket pelayanan, untuk memberikan informasi secara 

running text tentang penyelesaian produk/ sertipikat. Data disajikan secara 

rel time. 

d. INTAN 

Sistem Informasi Interaktif Pertanahan berbasis selular. Yaitu 

suatu sistem pelayanan informasi dan pengaduan serta saran melalui SMS 

Request, caranya denganmengetik pada ponsel permintaan informasi yang 

dikehendaki, menu-menu layanan yang tersedia saat ini adalah: 

a. Request tata cara memperoleh informasi 

b. Cek Berkas Permohonan/ kepastian waktu selesai 

c. Request Informasi Biaya 

d. Request pengaduan 

e. Request pengaduan/ keluhan 

Selanjutnya kirim ke nomor layanan 081329504422. Dalam waktu 

30 detik secara otomatis sistem akan menjawab sesuai request yang telah 
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ditetapkan. Tata cara request dapat dilihat pada brosur Panduan Sistem 

Informasi Iteraktif Pertanahan. 

Meskipun sarana-sarana informasi untuk sosialisasi di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah memadai tapi masih ditemui 

kekurangan-kekurangan di lapangan, sepertihalnya tidak lengkapnya brosur 

informasi pelayanan pertanahan, eyespot yang seharusnya memberikan 

informasi secara running text tentang penyelesaian produk/ sertipikat hanya 

difungsikan sebagai TV biasa. 

a. Mendekatkan Pelayanan Kepada Pelanggan 

Sebagai salah satu kantor yang dilengkapi dengan fasilitas LOC (Land 

Office Computerization) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan, ketersediaan 

sarana dan prasarana kerja yang berbasis teknologi informasi tersebut 

mendorong manajemen Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk 

mengembangkan aplikasi-aplikasi penunjang yang dapat mengeksploitasi 

kemampuan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya dengan mengakomodasikan kebutuhan masyarakat terhadap 

pelayanan di bidang pertanahan. 

Untuk keperluan di atas, maka dikembangkan beberapa aplikasi 

berbasis teknologi informasi yang dipandang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat  dan sudah berjalan sebagai kegiatan sehari-hari di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Aplikasi-aplikasi tersebut dipergunakan 

untuk mengeksploitasi sistem aplikasi pelayanan LOC (Land Office 

Computerization) yang tersedia di kantor ini. Salah satunya adalah  Larasita. 
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Larasita merupakan kepanjangan dari Layanan Rakyat Untuk 

Sertifikasi Tanah yang dilaksanakan dengan metode jemput bola sebagai 

produk unggulan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dengan kata 

lain Larasita merupakan suatu sistem pelayanan pertanahan berbasis teknologi 

informasi yang bekerja dengan mengunjungi masyarakat Karanganyar di 

manapun mereka berada. 

Yang menyebabkan dimunculkannya program pelayanan ini karena 

berdasarkan evaluasi terhadap jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat 

di Karanganyar pada kurun waktu 2002 – 2004, diketahui ada 36 desa di 10 

kecamatan  selama kurun waktu tersebut penambahan bidang tanah yang 

bersertipikat kurang dari 100 bidang. Desa-desa tersebut umumnya terletak di 

kecamatan-kecamatan yang cukup jauh dari pusat kota Karanganyar. 

Keadaan ini tentunya sangat memprihatinkan, ditambah banyak 

pemilik tanah yang tidak bisa datang sendiri ke kantor pertanahan sehingga 

minta tolong kepada pihak ketiga. Cara ini selain mahal juga bisa 

mengecewakan pemilik tanah. Banyak keluhan yang ditujukan kepada kantor 

pertanahan karena tanah yang diurus tak kunjung selesai sertipikatnya, 

sementara kantor pertanahan tidak bisa memperoses karena berkas 

permohonannya belum atau tidak diserahkan/ didaftarkan ke kantor 

pertanahan. Untuk menghindari hal semacam itu terjadi lagi,  diperlukan cara 

jemput bola. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ir. Prihartini, Kepala Seksi 

Pengendalian dan Pemberdayaan yang bertugas sebagai Pelaksana Program 

Larasita : 
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“Kemarin banyak komplain dari masyarakat, LSM, DPR mengenai 
palayanan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan. Kenyataannya berkas 
belum masuk ke Kantor Pertanahan, yang akhirnya diputuskan untuk 
jemput bola itu. Larasita mendatangi masyarakat, mendatangi desa-
desa dan kecamatan-kecamatan.” (Wawancara, 20 Nopember 2008) 

 
Keterangan Ibu Prihartini juga dibenarkan oleh Bp. Aris W. 

Budihardjo, SH selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah: 

“Dulu memang banyak laporan masyarakat melalui Bupati, DPRD, 
Surat LSM tentang sulitnya mungurus sertipikat, disertai keluhan 
mahal, tidak ada kepastian waktu, dan berbelit-belit. Setelah diteliti, 
sebagian besar berkas belum ada di BPN. Ini karena masyarakat tidak 
mengurus sendiri tetapi melalui pihak-pihak lain yang tidak 
profesional.” (Wawancara, 24 Nopember 2008) 

 
Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa banyak laporan 

dari masyarakat melalui Bupati, DPRD, Surat LSM dan lain-lain tentang 

sulitnya mengurus sertipikat, disertai keluhan: mahal, tidak ada kepastian 

waktu, dan berbelit-belit. Setelah diteliti ternyata berkas permohonan belum 

ada di BPN. Juga adanya keterbatasan masyarakat, sehingga tidak mengurus 

sendiri, tetapi melalui pihak-pihak lain yang tidak profesional. Sehingga dapat 

dipastikan, BPN tidak bisa melaksanakan atau memproses permohonan 

tersebut, karena memang berkas belum ada di kantor pertanahan. Maka untuk 

mengatasi keadaan ini perlu disiapkan mobile service front office yang dapat 

melakukan pelayanan jemput bola, sehingga masyarakat mendapat pelayanan 

langsung dari petugas kantor pertanahan. 

Sedangkan tujuan diimplementasikannya Larasita di Kabupaten 

Karanganyar diutarakan oleh Ibu Ir. Prihartini, Kepala Seksi Pengendalian 

dan Pemberdayaan yang bertugas sebagai Pelaksana Program Larasita sebagai 

berikut: 
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“Tujuan utama dari Larasita, ya, bidang tanah yang belum terdaftar 
bisa didatangi, tapi juga harus ada kerja sama dengan masyarakat. 
Sehingga diperlukan koordinasi di desa, jadi waktu Larasita datang 
sudah siap.” (Wawancara, 20 Nopember 2008) 

 
Lebih lanjut dijelaskan mengenai tujuan dari Larasita oleh Bapak Aris 

W. Budihardjo, SH selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah: 

”Larasita sebenarnya untuk lebih mendekatkan layanan kepada 
masyarakat, mengurangi biaya transportasi masyarakat, 
menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang tidak berkaitan 
dengan pelayanan pertanahan selain itu juga untuk mempercepat 
pensertipikatan tanah-tanah.” (Wawancara, 24 Nopember 2008) 
 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan dari Larasita adalah 

untuk lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

lebih mudah mendapatkan pelayanan pertanahan, mengurangi beban biaya 

transportasi masyarakat (mendaftar dan mengambil sertipikat di desa masing-

masing), menghilangkan campur tangan pihak ketiga yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan pertanahan sehingga dapat memberikan kepastian 

pelayanan yang bertanggung jawab, dan juga untuk mempercepat 

pensertipikatan tanah-tanah. 

Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh larasita adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 
Jenis Pelayanan Pertanahan Larasita 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
 

No Jenis Pelayanan 

1 Wakaf 
2 Pemecahan 
3 Penggabungan 
4 Pemberian Hak Milik RS/RSS 
5 Sertipikat Rusak Untuk Hak Atas Tanah 
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6 Sertipikat Rusak Untuk Hak Atas Tanah Tanggungan 
7 Sertipikat Rusak Untuk Rumah Susun 
8 Sertipikat Pengganti Blangko Untuk Hak Atas Tanah 
9 Sertipikat Pengganti Blangko Untuk Hak Tanggungan 
10 Sertipikat Pengganti Blangko Hak Milik Atas Rumah Susun 
11 Sertipikat Hilang Untuk Hak Atas Tanah 
12 Sertipikat Hilang Untuk Hak Tanggungan 
13 Sertipikat Hilang Untuk Milik Rumah Susun 
14 Peralihan Hak 
15 Hak Tanggungan 
16 Roya 
17 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 
18 Peralihan Hak + Hak Tanggungan 
19 Roya + Peralihan Hak 
20 Roya + Hak Tanggungan 
21 Peralihan Hak + Pemecahan 
22 Peralihan Hak + Peningkatan HGB/HP ke Hak Milik 
23 Pengukuran 
24 Roya + Pemecahan 
25 Roya + Peningkatan Hak 
26 Peningkatan Hak + Pemecahan 
27 Peralihan Hak + Peralihan Hak + Peningkatan HGB/HP ke Hak Milik 
28 Peralihan Hak + Penggabungan 
29 Pendaftaran Pertama Kali/ Pengakuan Hak dari Hak Adat 
30 Peralihan Hak + Penggantian Blangko Baru 
31 Pendaftaran Pemberian Hak 
32 Peningkatan HGB/ HP ke Hak Milik Tanpa Ganti Blangko 
33 Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan 
34 Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah 
35 Roya + Peralihan Hak 
36 Pendaftaran Ganti Nama/ Ralat Nama 
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten karanganyar 

Model pelayanan larasita berbasis sistem aplikasi pelayanan LOC 

(Land Office Computerization) yang dilakukan secara mobile dengan 

memanfaatkan teknologi Wi-Fi, sehingga disebut LOC Mobile. Ilustrasinya 

seperti dalam gambar berikut: 

Gambar 3.1 
Ilustrasi Sistem Aplikasi Larasita LOC Mobile 
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Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
 

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 peralatan antara lain: 

a. Central node (Kantor Pertanahan), terdiri atas: tower setinggi 60 meter, Wireless 

Radio Antenna Omni 2,4 Ghz dan Amplifier Outdoor; 

b. Client node (unit mobil Larasita), terdiri atas: Laptop mobile, printer, Antena 

Grid 2,4 Ghz, Wireless Radio, Optinal 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, 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. 
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Mekanisme pelayanan pelayanan dengan menggunakan Larasita sama 

halnya dengan mengurus sendiri di Kantor Pertanahan, hanya saja Larasita 

dapat mendatangi lokasi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ir. Prihartini, 

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 

“Prosedurnya sama dengan mengurus sendiri, hanya dengan Larasita 
kita antar ke lokasi.” (Wawancara, 20 Nopember 2008) 

 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Aris W. Budihardjo, SH, 

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah: 

”Sebenarnya Larasita sama saja dengan mengurus sendiri ke Kantor 
Pertanahan, hanya saja dengan Larasita tidak perlu transport ke BPN. 
Untuk ke tempat yang jauh kalau persyaratannya kurang kan bisa 
nunggu Larasita. Keuntungannya ya mengurangi biaya transport.” 
(Wawancara, 24 Nopember 2008) 
 
Larasita mendatangi tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Karanganyar 

paling tidak sekali dalam satu bulan, dengan jadwal yang sudah dibuat oleh 

Kantor Pertanahan, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Ir. Prihartini, Kepala 

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 

“Dalam satu bulan kami telah menjadwalkan Larasita untuk bisa 
mendatangi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar.”  
(Wawancara, 20 Nopember 2008) 
Lebih lanjut ditambahkan oleh Bapak Aris W. Budihardjo, SH Kepala 

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai berikut: 

“Saat ini Larasita terus berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk 
melayani masyarakat, dengan jadwal rutin dalam setiap bulannya, 
setiap Hari Senin sampai dengan Kamis, agar masyarakat mengetahui 
kegiatan Larasita disosialisasikan melalui Camat, Televisi, Radio 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.” (Wawancara, 24 
Nopember 2008) 
 
Setelah Larasita beroperasi selama 1,5 tahun kinerjanya sudah bisa 

dirasakan oleh rakyat, hal ini terlihat semakin meningkatnya animo 

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



 ci 

masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya yang semula belum bersertipikat. 

Data menunjukkan, terjadi peningkatan sebesar 300% untuk kegiatan 

pelayanan pendaftaran tanah pertama kali (pengakuan hak). Ini dapat dilihat 

dalam gambar berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 
Grafik Kinerja Larasita Diukur Dari Jumlah Permohonan Pendaftaran 

Sertipikat Pertama Kali (Dari Proses Pengakuan Hak) 
 

 
          Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
 

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa sebelum adanya 

Larasita jumlah permohonan pendaftaran sertipikat pertama kali sebanyak 

2702 buah. Setelah adanya Larasita (2007-2008) jumlah permohonan 
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pendaftaran sertipikat pertama kali meningkat menjadi 8984 buah. Dengan 

demikian telah ada peningkatan yang signifikan yakni sekitar 332,49 %. 

Selain pensertipikatan tanah yang terus meningkat adanya Larasita 

juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus 

sertipikat tanahnya. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Ibu 

Prihartini SH, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 

“Jika sebelumnya masyarakat untuk mengurus sertipikat tanah paling 
tidak harus datang 3 kali ke kantor pertanahan di kabupaten dengan 
menghabiskan biaya transportasi dan lain-lain yang cukup besar, maka 
dengan Larasita biaya tersebut bisa dihemat. Mereka cukup menunggu 
di desanya, karena Larasita sesuai jadwalnya akan datang ke desa-desa 
tersebut. (Wawancara, 20 Nopember 2008) 

 
Sementara Bapak Giyanto warga Desa Kemiri, Kecamatan 

Kebakkramat mengakui kemudahan layanan sertifikasi Larasita: 

“Dengan adanya Larasita sekarang ya sudah enak, nggak perlu bolak-
balik ke Kantor Pertanahan. Yang pasti berkas benar-benar sudah pasti 
masuk ke Kantor Pertanahan. Jadi saya tinggal nunggu kapan 
selesainya.” (Wawancara, 18 Desember 2008) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan 

adanya Larasita Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dapat lebih 

mendekatkan pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat menghemat biaya, juga memastikan bahwa masyarakat 

memperoleh pelayanan dari Kantor Pertanahan secara langsung. 

 

a. Strategi Penanganan Keluhan 
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Organisasi yang berpusat pada pelanggan (customer-centered) 

memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran dan keluhan. 

Sebagai organisasi publik yang bergerak di bidang pelayanan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar tidak lepas dari keluhan para pemohon. 

Sementara Kantor Pertanahan Kabupaten berusaha merespon dan 

menindaklanjuti, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lasimin Setyono, 

A.Ptnh, selaku Kepala Subsi Pemberdayaan Masyarakat di bawah ini: 

“Kalau keluhan pasti ada, tapi sekarang sudah agak berkurang, rata-rata 
mengeluh tentang waktu penyelesaian, tapi masih wajar, masih bisa 
ditoleransi, setiap keluhan pasti kami respon, ditindaklanjuti. Di lobi loket 
pelayanan telah tersedia loket khusus pengaduan permasalahan dan 
keluhan masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara 
langsung kepada kita.” (Wawancara, 13 Januari 2009) 
Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Ibu Ir. Prihartini selaku Kepala 

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 

“Kalau keluhan sekarang sudah jarang, tapi kalau ada keluhan kami selalu 
respon dan akan ditindaklanjuti, kalau ada keluhan mengenai waktu 
penyelesaian kita lihat dulu kapan berkas permohonan itu masuk ke BPN, 
kalaupun ada kendala-kendala dalam proses penyelesaian sertifikat 
tentunya akan kita sampaikan kepada pemohon.” (Wawancara, 15 Januari 
2009) 
 
Kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan juga 

merupakan aspek penanganan keluhan yang sangat penting. Hal ini sangat 

penting bagi pelanggan untuk menyampaikan komentar, saran, kritik, pertanyaan, 

maupun keluhannya. 

Hal tersebut juga telah disampaikan oleh Ibu Ir. Prihartini selaku Kepala 

Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 
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“Kami selalu berusaha menanggapi setiap keluhan dari masyarakat. Untuk 
menindaklanjuti hal tersebut kami telah mengembangkan layanan SMS 
yang dapat menampung seluruh aduan masyarakat.” (Wawancara, 15 
Januari  2009) 

 
Lebih lanjut ditambahkan oleh Bapak Lasimin Setyono, A.Ptnh, selaku 

Kepala Subsi Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut: 

“Untuk pengaduan masyarakat, di lobi loket pelayanan telah tersedia loket 
khusus pengaduan permasalahan untuk tempat pengaduan atau keluhan 
masyarakat. Sedangkan saran, kritik dan pengaduan secara tertulis/ surat, 
juga telah tersedia kotak pengaduan dan saran, terpampang juga stiker 
pengaduan bisa juga ditujukan langsung ke Kanwil BPN Propinsi Jawa 
Tengah dan BPN RI.” (Wawancara, 13 2009) 

 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

menanggapi keluhan dari pemohon Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

selalu berupaya merespon dan menindaklanjuti setiap keluhan dari masyarakat. 

Dapat dilihat dengan adanya loket pengaduan, disini masyarakat dapat 

menyampaikan permasalahan dan keluhannya secara langsung kepada pihak 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Dengan demikian respon Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar terhadap keluhan dari masyarakat dapat 

disimpulkan sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan sarana untuk 

pengaduan masyarakat. Walaupun keluhan dari masyarakat sudah berkurang. 

Namun Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tetap memberikan 

kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan keluhan-keluhannya baik 

melalui loket pengaduan secara langsung, mengirimkan pengaduan secara 

tertulis/ surat melalui kotak pengaduan atau lewat layanan sms. 

Dengan demikian dalam menangani keluhan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar menggunakan sistem pengaduan, ini merupakan suatu 
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cara untuk mengeluhkan semua yang berkaitan dengan penanganan masalah 

pelayanan pertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. Cara untuk mengadukan keluhan yang dihadapi yaitu masyarakat 

yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar dapat mengadukan melalui loket pengaduan secara 

langsung, mengirimkan pengaduan secara tertulis/ surat melalui kotak pengaduan 

atau lewat layanan sms. Dengan adanya pengaduan yang disampaikan oleh 

masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar maka akan 

menjadi bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk 

memperbaiki kinerjanya. Strategi penanganan keluhan melalui sistem pengaduan 

ini merupakan strategi yang penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

 

a. Strategi Peningkatan Kinerja 

Strategi Peningkatan Kinerja merupakan upaya-upaya yang dilakukan 

oleh organisasi dalam rangka memperbaiki kinerjanya Adapun strategi 

peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur kunci dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pertanahan. Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor 

Pertanahan Kabupaten yang merupakan ujung tombak di daerah untuk 

melaksanakan tugas-tugas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
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dalam rangka pelayanan bidang pertanahan, kompetensi dan kinerja para 

pegawai sangat mempengaruhi kualitas pelayanan di bidang pertanahan. 

BPN-RI memiliki program yang turut meningkatkan kompetensi 

sumber daya manusia para aparatur pegawainya. Seperti halnya: 

 Program Pengelolaan sumberdaya Aparatur, diselenggarakan dengan cara 

mengembangkan dan membina sumberdaya aparatur pertanahan 

berdasarkan kompetensi dengan melakukan dan mengikuti berbagai 

kegiatan pembinaan/ pendidikan dan pelatihan. 

 Program Pendidikan Kedinasan, diselenggarakan dengan mengusulkan 

dan mengikutsertakan karyawan untuk menempuh pendidikan di STPN 

(Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) dan institusi pendidikan lainnya. 

Termasuk untuk menempuh pendidikan pascasarjana pada berbagai 

perguruan tinggi. 

Adapun kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia yang telah 

dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4 
Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 

Tahun Kegiatan Jumlah 

Penyekenggaraan diklat 
penguasaan teknologi 
informasi 

30 orang 

2007 Pengiriman karyawan/ 
pegawai untuk menempuh 
pendidikan (Tugas Belajar): 
- di STPN 
- di UNS 

 
 

5 orang 
2 orang 
1 orang 
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- di UGM 

2008 
Penyekenggaraan diklat 
penguasaan teknologi 
informasi 

30 orang 

 
 

Upaya lain yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar dengan cara memberikan kursus-kursus informal utamanya 

pendidikan ketrampilan bidang penguasaan teknologi informasi. Secara 

khusus untuk kegiatan di atas dibuat ruang pengembangan dan pelatihan 

pemanfaatan teknologi informasi. Pelatihan diselenggarakan setiap tahun 

minimal 2 kali pelatihan. 

Untuk meningkatkan semangat kinerja Aparatur Pemerintah (PNS), 

hak-hak pegawai selalu diperhatikan antara lain dalam pengusulan kenaikan 

pangkat dan gaji berkala. 

2) Komputerisasi Kantor Pertanahan (Land Office Computerization) 

Pesatnya kemajuan teknologi informasi, menjadikan Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia terus berupaya memperhatikan 

perkembangannya. Hal ini dalam rangka memberikan pelayanan publik 

bidang pertanahan. Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

sebagai instansi pelayanan publik telah memanfaatkan komputer yang 

dinamakan Land Office Compurization (LOC) atau Komputerisasi Kantor 

Pertanahan (KKP). Pemanfaatan perangkat keras komputer dan perangkat 

lunak aplikasi sistem komputerisasi pertanahan untuk membantu para 

pelaksana dan pejabat dalam melaksanakan seluruh tugas kantor pertanahan 

secara efektif, efisien dan terkendali dalam rangka peningkatan kinerja. 
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Sebagaimana disampaikan oleh Bapak M. Isnaini, SiT selaku Kepala Urusan 

Umum dan Kepegawaian sebagai berikut: 

“Saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah 
memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan 
pertanahan dan mengolah data pertanahan yang dinamakan Land 
Office Computerization atau Komputerisasi Kantor Pertanahan. 
Dengan menggunakan komputer diharapkan pelayanan kepada 
masyarakat dapat lebih cepat dan bermanfaat.” (Wawancara, 20 
Nopember 2008) 

 
Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Tri Warso, Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha: 

“Proses administrasi pelayanan bidang pertanahan memerlukan 
pencatatan daftar isian cukup banyak dan berulang-ulang, cara manual 
tidak lagi efektif. Dengan menggunakan komputer, cukup dilihat dari 
layar komputer, tidak perlu secara fisik mencari data tersebut. Selain 
itu dengan menggunakan komputer diharapkan akan mengurangi 
kebutuhan tenaga dan mempermudah monitoring bagi pimpinan.” 
(Wawancara, 24 Nopember 2008) 
 
Dengan demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar sebagai 

instansi pelayanan publik telah memanfaatkan komputer yang dinamakan 

Land Office Compurization atau Komputerisasi Kantor Pertanahan. 

Pemanfaatan perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi sistem 

komputerisasi pertanahan dalam rangka untuk membantu para pelaksana dan 

pejabat dalam melaksanakan seluruh tugas Kantor Pertanahan secara efektif, 

efisien dan terkendali yang tentunya akan berdampak pada pelayanan 

masyarakat. 

Pada dasarnya sistem aplikasi pelayanan LOC diimplementasikan 

dalam dua bagian sistem dan data base pertanahan, yaitu: Aplikasi Tekstual 

dan Aplikasi Spasial. 
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 Aplikasi Tekstual 

Merupakan program atau bagian dari sistem aplikasi menangani 

data-data yang tidak berbentuk gambar bidang/ persil. Sistem prosedur 

aplikasi LOC/ Konputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3.3 
Sistem Prosedur Aplikasi LOC 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
 

 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Adapun Jenis Prosedur Pelayanan Pertanahan Dalam Sistem 

Aplikasi LOC tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 
Tabel 3.5 

Jenis Prosedur Pelayanan Pertanahan Dalam Sistem Aplikasi LOC 
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No. Kode 
Prosedur 

Deskripsi Kegiatan 

 Prosedur Tunggal (Single Prosedur) 
1 1 Pendaftaran Ijin Lokasi 
2 2 Pendaftaran Ijin Peralihan/Pemindahan Hak (HP Tanah Negara) 
3 3 Pendaftaran Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 
4 4 Pendaftaran Ganti Rugi Tanah Obyek Landreform 
5 7 Pendaftaran Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum 

6 15 Pendaftaran Perubahan Hak (Penurunan Hak Tanpa Salinan 
SU) 

7 21 Pendaftaran Hak Tanggungan 
 22 Pendaftaran Roya 
8  b) Roya Seluruhnya 
9  c) Roya Sebagian 
 23 Pendaftaran Pencatatan Sita Jaminan/Blokir 

10  1. Sita Jaminan 
11  2. Blokir 
12  3. Sita 
13  4. Sita Eksekusi 
14 24 Pendaftaran Hapusnya/ Pelepasan Hak 
  Pendaftaran Ganti Nama/ Ralat Nama 

15  A. Ganti Nama dari Pengadilan 
16  B. Ralat Ganti Nama 
17 26 Pendaftaran Permohonan Memperoleh Dokumen 
18 28 Pendaftaran SKPT 
19 29 Pendaftaran Pemberian HM pada RS/RSS (Blanko Baru) 
20 30 Pendaftaran Pemberian HGB/HP di atas HM berdasarkan Akta PPAT 
 31 Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan 

21  B. Cassie 
22  C. Subrogasi 
23  D. Merger 
24 32 Pendaftaran Permohonan SK untuk Penerbitan Sertipikat 
25 34 Pendaftaran Pemberian Hak (Penerbitan Sertipikat berdasarkan SK) 
26 35 Pendaftaran Peningkatan HGB/HP ke HM (Blanko Baru) 
27 36 Pendaftaran Pemberian HM untuk Rumah Tinggal PNS Gol III 
28 61 Pendaftaran Redistribusi Swadaya 
29 62 Pendaftaran Membuat DURK/DRK Untuk Restribusi Swadaya 

81 Pendaftaran Pertama Kali Secara Sistematik 30 
82 Pendaftaran Pertama Kali Secara Sporadik 

31  1. Konversi 
32  2. Pengakuan/Penegasan Hak 
33  3. Pemberian Hak PAKTO dan NON-PAKTO (Panitia A) 
34  4. SK Kakan, SK Kanwil, SK Pusat 
35 92 Pendaftaran Pengukuran 
36 921 Pendaftaran Pengukuran Ulang (Pengembalian Batas) 
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37 161 Pendaftaran Sertipikat Rusak Untuk HAT 
38 162 Pendaftaran Sertipikat Rusak Untuk HT 
39 163 Pendaftaran Sertipikat Rusak Untuk MARS 
40 164 Pendaftaran Sertipikat Pengganti Blanko Untuk HAT 
41 165 Pendaftaran Sertipikat Pengganti Blanko Untuk HT 
42 166 Pendaftaran Sertipikat Pengganti Blanko Untuk MARS 
43 171 Pendaftaran Sertipikat Hilang Untuk HAT 
44 172 Pendaftaran Sertipikat Hilang Untuk HT 
45 173 Pendaftaran Sertipikat Hilang Untuk MARS 
 191 Pendaftaran Pemecahan Sempurna/ Pemisahan 

46  1. Pemecahan Sempurna 
47  2. Pemisahan Sebagian 
48 192 Pendaftaran Penggabungan 
49 200 Pendaftaran Pembatalan SK Hak 
50 201 Pendaftaran Pembatalan Sertipikat 
51 211 Pendaftaran Hak Tanggungan 
 231 Pendaftaran Pelepasan Sita Jaminan/Blokir 

52  1. Pengangkatan Sita Jaminan 
53  2. Pencabutan Blokir 
54  3. Pengangkatan Sita Eksekusi 
 271 Pendaftaran Peralihan Hak 

55  1. Jual Beli 
56  2. Warisan 
57  3. Lelang 
58  4. Akta Pemisahan 
59  5. Tukar Menukar 
60  6. Pembagian Harta Warisan 
61  7. Pemasukan Modal Ke Perusahaan 
62  8. Pembagian Hak Bersama 
63  9. Hibah 
64 272 Pendaftaran Wakaf 
 281 Pendaftaran Pengecekan Sertipikat HAT 

65   Pengecekan Sertipikat Untuk HAT Non PPAT 
66   Pengecekan Sertipikat Untuk MARS 
67 291 Pendaftaran Perubahan Hak (Ganti SU) 
68 292 Pendaftaran Pemberian HM pada RS/RSS Tanpa Salinan SU 
69 341 Pendaftaran Perpanjangan Hak 
70 342 Pendaftaran Pembaharuan Hak 
71 351 Pendaftaran Peningkatan HGB ke HM Tanpa Ganti Blanko 
72 501 Pendaftaran Permohonan SK Kanwil 
 820 Pendaftaran Hak Pertama Kali Tanpa Pengukuran 

73   Konversi Tanpa Pengukuran 
74   Pengakuan Hak Tanpa Pengukuran 
75 821 Pendaftaran Pemberian Hak Tanpa Pengukuran 
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 Prosedur Kombinasi 
1 22 + 191 Pendaftaran Roya + Pemecahar 
2 22 + 21 Pendaftaran Roya + Hak Tanggungan 
3 22 + 271 Pendaftaran Roya + Peralihan Hak 
4 22+271+21 Pendaftaran Roya + Balik Nama + Hak Tanggungan 
5 22 + 35 Pendaftaran Roya + Peningkatan Hak 
6 271 + 164 Pendaftaran Peralihan Hak + Pengganti Blanko Baru 
7 271 + 191 Pendaftaran Jual Beli + Pemecahan/ Pemisahan 
8 191 + 271 Pemecahan/ Pemisahan + Pendaftaran Jual Beli 
9 271 + 192 Pendaftaran Peralihan Hak + Penggabungan 
10 271 + 21 Pendaftaran Peralihan Hak + Hak Tanggungan 
11 271 + 271 Pendaftaran Peralihan Hak + Peralihan Hak 
12 271+271+351 Pendaftaran Peralihan Hak + Peralihan Hak + Peningkatan Hak 
13 271 + 35 Pendaftaran Peralihan Hak + Peningkatan HGB ke HM 
14 351 + 191 Pendaftaran Peningkatan Hak + Pemecahan 
15 351 + 271 Pendaftaran Peningkatan Hak + Peralihan Hak 
16 35 + 64 Pendaftaran Peningkatan Hak + Ganti Blanko HAT 
17 351 + 192 Pendaftaran Peningkatan Hak + Penggabungan 
18 351 + 21 Pendaftaran Peningkatan Hak + Hak Tanggungan 
19 35 + 271 Pendaftaran Peningkatan Hak + Peralihan Hak 
20 921 + 21 Pendaftaran Pengukuran Ulang + Hak Tanggungan 
21 921 + 271 Pendaftaran Pengukuran Ulang + Peralihan Hak 

22 921 + 351 Pendaftaran Pengukuran Ulang + Penig. HGB Tanpa Ganti 
Blanko 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa saat ini sistem 

prosedur aplikasi pelayanan yang telah dikomputerisasi yaitu 75 jenis 

prosedur tunggal, dan 22 jenis prosedur kombinasi. 

 Aplikasi Spasial 

Merupakan program atau bagian dari sistem aplikasi yang 

menangani data-data yang berbentuk gambar bidang/ persil. 

1) Pengukuran 

Dipakai untuk penggambaran GU dan SU hasil pengukuran 

bidang tanah untuk kegiatan Pendaftaran Pertama Kali, Pemecahan, 

Pemisahan, Penggabungan dan Pemgembalian Batas. 
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Gambar 3.4 
Aplikasi Spasial Pengukuran 

 

 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Hasil produk akhir ini adalah data spasial bidang tanah yang 

telah terintegrasi dengan database tekstual buku tanah, dan pencetakan 

GU dan SU. 

2) Kutipan SU 

Dipakai untuk penggambaran Salinan GU dan SU untuk 

kegiatan Pendaftaran Pemberian HM pada RS/RSS (Blanko Baru), 

Pendaftaran Sertipikat Rusak, Pendaftaran Sertipikat Pengganti Blanko 

Baru dan Pendaftaran Sertipikat Hilang. Hasil produk akhir adalah data 

spasial bidang tanah yang telah terintegrasi dengan database tekstual 

buku tanah, dan pencetakan GU dan SU. 
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Gambar 3.5 
Aplikasi Spasial Kutipan SU 

 

 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

3) Peta Bidang dan Peta Pendaftaran Tanah 

Dipakai untuk penggambaran GU hasil pengukuran bidang 

tanah untuk proses pengumuman pada kegiatan Pendaftaran Pertama 

Kali. Layout peta bidang dan peta pendaftaran tanah telah sesuai 

dengan standar peta bidang dan peta pendaftaran yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Pengukuran. 
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Gambar 3.6 
Aplikasi Spasial Peta Bidang dan Peta Pendaftaran Tanah 

 

 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Berkaitan dengan komputerisasi kantor pertanahan untuk keperluan 

kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar juga telah mengembangkan beberapa aplikasi 

berbasis teknologi informasi, atas eksploitasi data base sistem pelayanan 

LOC, yang dipergunakan untuk melakukan monitoring, pengendalian kinerja 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, sebagaimana dijelaskan oleh 

Bapak M. Isnaini, SiT selaku Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian 

sebagai berikut: 

“Kami mengembangkan beberapa aplikasi berbasis teknologi 
informasi yang dipergunakan untuk melakukan monitoring, 
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pengendalian kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.” 
(Wawancara, 18 Desember 2008) 
 
 

Adapun aplikasi-aplikasi tersebut antara lain: 

i. Jurnal Pelayanan 

Sistem ini dikembangkan bertujuan untuk: 

1. Memudahkan manajemen memonitor dan 

mengendalikan kegiatan pelayanan pada setiap simpul 

pekerjaan; 

2. Memberikan Informasi internal agar setiap level 

pelaksana mengetahui apa yang harus dilaksanakan. 

ii. Analisa SPOPP 

Sistem ini dikembangkan bertujuan untuk: 

a) Memudahkan manajemen menganalisa kemampuan petugas dalam 

melaksanakan setiap jenis kegiatan berdasarkan (SPOPP); 

b) Memudahkan manajemen mencari simpul-simpul kemacetan pekerjaan 

pada setiap prosedur untuk diupayakan pemecahannya agar kinerja 

kantor tidak terganggu. 

a. Monitoring Pekerjaan Pengukuran 

i. Mengevaluasi hasil kerja dan kemampuan para petugas 

lapangan; 

ii. Mengetahui beban tugas masing-masing petugas lapangan; 

iii. Bisa dijadikan bahan pengambilan keputusan dalam rangka 

pembagian tugas lapangan yang berbasis kinerja. 
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(Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) 

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan rumah tangga Kantor 

Pertanahan juga menerapkan sistem aplikasi kegiatan dengan memanfaatkan 

Teknologi Informasi, antara lain: 

 SAKPB, yaitu suatu Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara dengan 

berbasis teknologi sebagai aplikasi pengelolaan barang tetap milik negara 

yang dibuat oleh/ standart DIRJEN Anggaran Departemen Keuangan 

Republik Indonesia. 

Gambar 3.7 
Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara 

 

 

 Sumber: Kantor Pertanahah Kabupaten Karanganyar 

 
 SISKA, yaitu Sistem Informasi Kepegawaian, suatu sistem aplikasi pengelolaan 

pengembangan dan pola karier pegawai Badan Pertanahan Nasional yang 

mengacu pada Peraturan BPN RI Nomor 2 Tahun 2006, dan peraturan-

peraturan lain yang berkaitan dengan kepegawaian dan disiplin pegawai, 

termasuk di dalamnya mencakup Absensi Elektronik, yang bertujuan untuk 

merekam daftar hadir PNS Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, kedua 
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sistem aplikasi ini dibuat dan dikembangkan sendiri oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar. 

 

 

Gambar 3.8 
Sistem Aplikasi Informasi Kepegawaian 

 

       Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 Aplikasi GPP, yaitu Sistem Pengelolaan Gaji Pegawai Pusat, sebagai aplikasi 

pengelolaan belanja pegawai standart DIRJEN Anggaran Departemen 

Keuangan Republik Indonesia. 

Gambar 3.9 
Sistem Pengelolaan Gaji Pegawai Pusat 
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    Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 
 

 SAI, yaitu suatu Sistem Aplikasi Instansi sebagai aplikasi pengelolaan keuangan 

standart DIRJEN Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia, 

meliputi: SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) dan SPM. 

Gambar 3.10 
Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan SPM 
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       Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 

 

 SIAP, yaitu suatu sistem aplikasi pengelolaan dan pengendalian penyimpanan 

arsip-arsip pertanahan, yang bertujuan untuk menyusun arsip-arsip pertanahan 

secara teratur dan tertib yang bisa dikendalikan secara elektronik, sehingga 

dengan mudah, cepat dan tepat dalam pencarian kembali arsip-arsip yang 

telah tersimpan guna keperluan pelayanan, maupun upaya penyelesaian 

masalah dan sengketa-sengketa pertanahan. Sistem ini dibuat dan 

dikembangkan sendiri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

Gambar 3.11 
Sistem Aplikasi Pengelolaan dan Pengendalian Penyimpanan 

Arsip-Arsip Pertanahan 
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         Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 

 

 

 

 

Faktor Yang Memudahkan dan Menghambat Pelayanan Sertifikasi Tanah di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 Faktor Yang Memudahkan 

 Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur kunci dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pertanahan. Sumber daya yang berkualitas tentunya 

akan berpengaruh dalam terwujudnya pelayanan yang berkualitas pula. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah memiliki sumber daya 

manusia yang memadai. Karena rata-rata pegawai Kantor Pertanahan 
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Kabupaten Karanganyar telah memiliki pendidikan yang cukup. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bapak M. Isnaini, SiT sebagai berikut: 

“Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor untuk 
mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar telah memiliki sumber daya manusia yang 
memadai. Karena rata-rata pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten 
Karanganyar telah memiliki pendidikan yang cukup. Jumlah pegawai 
yang ada juga sudah memadai, ditempatkan pada masing-masing 
bidang sesuai dengan keahliannya.” (Wawancara, 18 Desember 2008) 

 
Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ibu Ir. Prihartini, Kepala Seksi 

Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 

“Kualitas SDM sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar telah memiliki sumber daya manusia yang 
memadai. Kemampuan pegawai juga sudah cukup baik. Mereka dapat 
menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik sesuai dengan 
prosedur.” (Wawancara, 18 Desember 2008) 
 

Berdasar hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Sumber 

Daya manusia (SDM) merupakan faktor yang mempermudah Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan pelayanan yang 

berkualitas. 

 Sarana dan Prasarana 

Keberadaan sarana dan fasilitas sebagai pendukung kegiatan 

organisasi sangat dibutuhkan. Sarana yang memadai dapat memperlancar 

aktivitas organisasi, sebaliknya sarana yang tidak memadai dapat 

menghambat aktivitas organisasi. Sarana dan prasarana di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar merupakan faktor yang mempermudah pelayanan 

selain SDM-nya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. 

Isnaini, SiT sebagai berikut: 
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“Kelengkapan sarana dan prasarana sama pentingnya dengan SDM. 
Kalau SDM-nya baik, tapi sarana dan prasarananya tidak lengkap juga 
akan menghambat pelayanan.” (Wawancara, 18 Desember 2008) 
 
Sebagai instansi vertikal, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

telah memiliki gedung kantor cukup representatif untuk kegiatan pelayanan. 

Dibangun pada tahun 1999 dari biaya APBN, berlantai 2 dan berdiri di atas 

tanah Hak Pakai No. 11 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar, luas 3.385 

m2. Dengan rincian bangunan gedung kantor sebagai berikut: 

Tabel 3.6 
Rincian Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 

No. Jenis Bangunan Gedung Jumlah Unit Luas (m2) 

1 
Bangunan Permanen Gedung 
Tempat Kerja Permanen 1 unit (2 lantai) 2000 

2 
Bangunan Permanen Gedung 
Arsip dan Aula 

2 unit (1 unit terdiri 
2 lantai) 500 

3 Gedung Semi Permanen (tempat 
parkir & gudang) 

1 unit 150 

4 Garasi Mobil 2 unit 30 

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Dokumen pertanahan secara umum berbahan dasar kertas (paper base) 

dalam berbagai jenis dan ukuran. Dokumen tersebut merupakan alat bukti di 

pengadilan, sehingga keamanan tempat penyimpanan dokumen merupakan 

salah satu kebutuhan pokok bagi pelaksanaan tugas pertanahan. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak M. Isnaini, SiT sebagai berikut: 

“Saat ini gedung arsip relatif hampir penuh, sehingga Kantor 
Pertanahan Kabupaten Karanganyar masih memerlukan tempat 
penyimpanan dokumen (gedung arsip) pertanahan baru. Walaupun 
demikian sebagai langkah antisipasi telah dilakukan sistem entry data 

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



 cxxiv 

dokumen secara elektronik, namun paper base masih tetap harus 
dipelihara.” (Wawancara, 20 Nopember 2008)                           

 
Sebagai institusi pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar saat ini telah memiliki prasarana penunjang kegiatan cukup 

memadai yaitu sarana kegiatan lapangan (alat ukur dan perekam data 

lapangan), sarana alat pengolahan data yang berbasis teknologi informasi, 

sarana-sarana kerja maupun sarana mobilitas. Sarana-sarana pendukung 

tersebut sebagai berikut: 

Tabel 3.7 
Sarana Pendukung Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 

No. Jenis Prasarana Jumlah 
(unit) 

Keterangan 

1 Mobil (kendaraan roda 4) 6 Kendaraan Operasional 
dan Dinas 

2 Mobil Pelayanan (LARASITA) 2 Bantuan PEMKAB 
3 Sepeda (Motor kendaraan roda 2) 6 Kendaraan Operasional 
4 Mesin Ketik Manual 8  
5 PC Unit 64  
6 Laptop 9  
7 Printer 64  
8 Scanner 2  
9 Ploter 1  
10 Swit Hub Server 3 75 node 
11 Server 3  
12 Wifi 2  
13 OHP (LCD) + Disply 2  
14 Lemari Besi dan Kayu 27  
15 Rak Besi dan Kayu 10  
16 Filing Kabinet Besi 67  
17 Brankas 7  
18 Mobil File 21  
19 Meja Kerja Kayu 95  
20 Kursi Metal 255  
21 Kursi Fiber 32  
22 Sice 3  
23 Kursi Kayu 10  
24 Meja Rapat 15  
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25 Meja Komputer 49  
26 Meja Kerja 97  
27 AC Split 22  
28 Kipas Angin 22  
29 TV 2  
30 Sound Sistem 3  
31 Handycam 1  
32 Camera Digital 2  
33 Mesin Jilid Warkah 1  
34 Theodolit Digital 1  
35 Theodolit Non Digital 7  
36 Rambu Bak Ukur 5  
37 Rol Meter 44  
38 GPS Handhald 8  
39 Prisma Ukur/Plani Meter 4  
40 Alat Gambar Manual/Passer 17  
41 Lemari Peta 26  
42 Telp. PABX (on line) 1 14 node 
43 Faximile 1  
44 Modem 2  
45 Tabung Pemadam 4  
46 Daya Listrik 1 33.000 VA 

47 Radio Komunikasi Central LARASITA 1 Unit Pengendali 
LARASITA di Kantor 

48 Repeater 2 2 node sebagai autdor 
repeater 

49 Internet Kabel 1 Acces remote 2 client 
50 GPRS/HSDPA (Internet Non Kabel) 2  

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

Sarana dan prasarana dalam suatu organisasi merupakan alat bantu. 

Sarana dan prasarana tersebut membantu mempermudah penyelenggaraan 

pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Kinerja Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar juga dapat berjalan lancar jika didukung 

dengan sarana dan prasarana yang memadai dan dibutuhkan sesuai fungsi 

masing-masing.  

 Faktor Yang Menghambat 

 Kelengkapan syarat-syarat berkas permohonan 
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Dalam mendapatkan pelayanan sertifikasi tanah, persyaratan berkas 

permohonan harus lengkap dan benar agar permohonan segera dapat diproses. 

Ketidaklengkapan persyaratan yang diajukan pemohon menjadi hambatan 

bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam memberikan 

pelayanan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tarto, SiT 

selaku Petugas Loket sebagai berikut: 

“Kadang masih ada pemohon yang syaratnya masih kurang lengkap. 
Waktu penyelesaiannya ya juga menjadi lama, karena kita tidak dapat 
langsung memproses permohonan terebut. Kita harus menunggu 
persyaratannya lengkap dulu, baru bisa kita proses.” (Wawancara, 22 
Desember 2008) 
 
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Lasimin Setyono, A.Ptnh 

selaku manajer pelayanan pada hari itu : 

“Untuk berkas-berkas permohonan yang tidak lengkap kami 
kembalikan agar dilengkapi terlebih dulu oleh pemohon, karena belum 
bisa kami proses, jangan harap daftar 10 dapat 10, kalau tidak lengkap 
juga tidak akan dilayani.” (Wawancara, 22 Desember 2008) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas kelengkapan berkas permohonan 

merupakan syarat utama agar permohonan bisa diproses, karena kalau ada 

kekeliruan atau kesalahan di dalam kelengkapan persyaratan maka proses 

dalam sertipikat tanah pun akan berjalan secara lambat. 

 
 Adanya kendala-kendala di lapangan 

Adanya kendala di lapangan dapat terjadi karena bidang tanah yang 

dimohonkan pensertifikatannya tersangkut dalam masalah persengketaan. 

Sehingga sertipikat tidak bisa diproses sebelum persengketaan ini 
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diselesaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ir. Prihartini, Kepala Seksi 

Pengendalian dan Pemberdayaan sebagai berikut: 

“Untuk tanah yang masih dalam sengketa harus diupayakan 
penyelesaiannya terlebih dulu. Sehingga memerlukan waktu yang 
lama.” (Wawancara, 20 Nopember 2008) 

Dengan demikian apabila tanah yang akan disertifikasi masih dalam 

keadaan sengketa harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya, 

sehingga hal ini dapat menghambat proses pelayanan. 

Selain tanah dalam keadaan sedang bersengketa, ketidakhadiran 

pihak-pihak yang bersangkutan pada waktu pengukuran tanah juga akan 

menghambat dalam proses pelayanan sertifikasi tanah sebagaimana 

disampaikan oleh Bapak Aris H. Budihardjo, SH., Kepala Seksi Hak Tanah 

dan Pendaftaran Tanah sebagai berikut: 

“Ketidakhadiran pihak-pihak yang bersangkutan pada waktu pengukuran 
akan menyebabkan proses ditunda, karena proses ini akan digunakan 
penentuan luas dan batas-batas yang akan digambarkan dalam sertifikat. 
Kalau salah satu pihak tidak hadir maka penentuan batas tidak bisa 
dilaksanakan.” (Wawancara, (Wawancara, 24 Nopember 2008) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah serta hasil penelitian dan pembahasan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pelayanan sertifikasi tanah di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar termasuk dalam kategori baik, dilihat dari 

indikator yang ada yakni strategi pemasaran (relationship marketing), strategi 

penanganan keluhan dan strategi peningkatan kinerja. 

 Strategi Pemasaran (relationship marketing) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pemasaran 

(relationship marketing) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar sudah baik. Dilihat dari adanya sosialisasi yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar baik melalui 

penyuluhan maupun melalui sarana informasi pelayanan pertanahan seperti 

brosur, kiosk, eyespot dan INTAN (Layanan SMS). Di samping itu juga 

dengan adanya Layanan Sertifikasi Tanah Untuk Rakyat (Larasita) dengan 

metode jemput bola yang dapat mendekatkan pelayanan sertifikasi tanah 

kepada masyarakat sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan pertanahan. Komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar terhadap pelanggan juga bagus yaitu memastikan masyarakat 

memperoleh pelayanan yang terbaik, yakni dengan memberikan pelayanan 

yang cepat dan murah, dalam artian sesuai dengan aturan yang berlaku. Juga 
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dengan adanya fokus terhadap pelayanan pelanggan yang tinggi dengan 

pemberian pelayanan yang ramah dan sesuai dengan prosedur. 

 Strategi Penanganan Keluhan 

Strategi penanganan keluhan Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar juga sudah baik yakni dengan sistem pengaduan. Dimana 

pelanggan yang ingin menyampaikan keluhannya dapat menyampaikan 

permasalahan dan keluhannya secara langsung melalui loket pengaduan. 

Respon Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar terhadap keluhan dari 

masyarakat dapat disimpulkan juga sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 

penyediaan sarana untuk pengaduan masyarakat. Dimana Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk 

menyampaikan komentar, saran, kritik, pertanyaan, maupun keluhannya. Cara 

untuk mengadukan keluhan yang dihadapi yaitu masyarakat yang merasa 

tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar dapat mengadukan melalui loket pengaduan secara 

langsung, mengirimkan pengaduan secara tertulis/ surat melalui kotak 

pengaduan atau lewat layanan sms. 

 Strategi Peningkatan Kinerja 

Strategi peningkatan kinerja Kantor Pertanahan juga sudah baik. 

Dimana dilaksanakan dengan mengikutsertakan pegawai Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar dalam Program Peningkatan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia BPN-RI, memberikan kursus-kursus informal utamanya 

pendidikan ketrampilan bidang penguasaan teknologi informasi. Ini penting 
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karena sumber daya manusia merupakan salah satu unsur kunci dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pertanahan. Kompetensi dan kinerja para pegawai 

sangat mempengaruhi kualitas pelayanan di bidang pertanahan. Selain itu 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan Land Office 

Compurization (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Strategi 

ini bagus karena pemanfaatan perangkat keras komputer dan perangkat lunak 

aplikasi sistem komputerisasi pertanahan dapat membantu para pelaksana dan 

pejabat dalam melaksanakan seluruh tugas kantor pertanahan secara efektif, 

efisien dan terkendali. 

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat diketahui beberapa faktor yang 

memudahkan penyelenggaraan pelayanan sertifikasi tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar, antara lain: 

 Dimilikinya sumber daya manusia yang memadai oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar dimana rata-rata pegawai Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah memiliki pendidikan yang 

cukup. 

 Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar saat ini telah memiliki prasarana penunjang 

kegiatan cukup memadai yaitu sarana kegiatan lapangan (alat ukur dan 

perekam data lapangan), sarana alat pengolahan data yang berbasis 

teknologi informasi, sarana-sarana kerja maupun sarana mobilitas. 

Sedangkan hambatan-hambatan yang dihadapi Kantor Pelayanan 

Sertifikasi Tanah dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain: 

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



 cxxxi 

 Kurang lengkapnya persyaratan berkas permohonan yang diajukan oleh 

masyarakat. Kurang lengkapnya berkas permohonan ini selanjutnya 

menyebabkan permohonan belum bisa diproses. 

 Kendala-kendala di lapangan. Adanya kendala di lapangan dapat terjadi 

karena bidang tanah yang dimohonkan pensertifikatannya tersangkut 

dalam masalah persengketaan. Selain itu juga adanya salah satu pihak 

yang tidak hadir pada saat pengukuran. 

 

 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang akan penulis 

sampaikan sehubungan dengan strategi pelayanan sertifikasi tanah yang diberikan 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, antara lain: 

 Untuk mengatasi masalah tentang kelengkapan persyaratan, informasi 

yang jelas memang sangat dibutuhkan. Meskipun Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar telah meyediakan sarana informasi berupa 

brosur informasi pelayanan pertanahan dan kiosk, kadang masih ada 

masyarakat yang kurang memperhatikan atau tidak mendapatkan 

brosur karena habis selain itu juga masih banyak masyarakat yang 

belum bisa mengoperasikan komputer. Dengan demikian Kantor 

Pertanahan bisa menambahkan memberikan informasi tertulis melalui 

papan yang dapat ditempelkan pada dinding Kantor Pertanahan yang 

berisi tentang prosedur-prosedur pelayanan pertanahan, tarif biaya 

pelayanan pertanahan, serta waktu penyelesaiannya. Hal tersebut 
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tentunya akan mempermudah pemohon yang belum mengerti tentang 

cara pengajuan permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar. 

 Perlu ditingkatkan frekuensi penyuluhan mengenai pengurusan sertifikat 

tanah baik untuk mengenai prosedur, syarat-syarat maupun biaya 

sehingga dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat 

terutama pada daerah-daerah pelosok. Agar masyarakat kalau ingin 

mengurus sendiri mengetahui caranya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 cxxxiii 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 
 

Djoko Widodo. 2001. Good Governance (Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan 
 Kontrol Birokrasi pada era Desentralisasi dan Otonomi Daerah). Surabaya: 
 Insan Cendikia. 
 
Fandy Tjiptono. 1997. Total Quality Service. Yogyakarta: Andi Offsite. 
 
Freddy Rangkuti. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis 
 Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21. 
 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
 
H.B. Sutopo. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya 
 Dalam Penelitian. Surakarta: Pusat Penelitian Universitas Sebelas Maret. 
 
Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 
 Rosdakarya. 
 
Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik Kebijakan, dan 
 Implementasi. Jakarta : PT Bumi Aksara. 
 
Michael Allison dan Jude Kaye. 2005. Perencanaan Strategis Bagi Organisasi 
 Nirlaba:  Pedoman Praktis dan Buku Kerja. Jakarta: Yayasan Obor 
 Indonesia. 
 
J. Salusu. 1996. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan 
 Organisasi Nonprofit.  Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 
 
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan Pengembangan 
 Model Konseptual, penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan 
 Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 
Sandra Oliver. 2007. Strategi Public Relations. Jakarta: Erlangga. 
 
Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alpabeth. 
 
Zulian Yamit. 2001. Manajemen Kualitas Poduk dan Jasa. Yogyakarta: Ekonsia. 

 
 
 

 

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



 cxxxiv 

 

 

Sumber Lain: 

Karanganyar Dalam Angka 2006, BPS 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah 
Suara Merdeka Cyber News,  Pebruari 2007 
Joglo Semar,  19 Januari 2008 
www.oshawa.ca/documents/CustomerServiceStrategy.pdf 
www.best-management-practice.com/gempdf/Service_Strategy_Contents.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 cxxxv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 cxxxvi 

 
 
 
Penghargaan Pelayanan Publik 

Sebagai Kantor Pelayanan publik, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Karanganyar yang telah menerapkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi, 

terus berupaya mengembankan diri dan malakukan inovasi-inovasi serta terobosan 

dalam pelayanan bidang pertanahan selama ini telah memperoleh pengakuan, baik 

dari pihak internal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun pihak-

pihak lain diluar institusi BPN. Penghargaan yang telah diterima oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar, antara lain: 

Kantor Pelayanan Pertanahan Terbaik I 

 

Penghargaan ini diperoleh pada bulan Desember 2007, diberikan sebagai 

Kantor Pelayanan Pertanahan Terbaik Pertama Tingkat Nasional yang 

penilaiannya di selenggarakann oleh Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia dalam rangka Kinerja Pelayanan Tahun 2007.  
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Penghargaan ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor: 98 Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 

tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kantor Pertanahan Pelayanan Terbaik 

Tahun 2007. 

Piagam MURI 

 

Penghargaan ini diperoleh pada tanggal 19 Januari 2008 disampaikan oleh 

Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara, dari Museum Rekor Dunia 
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Indonesia atas prestasi Penyelenggaran Sertifikasi Pertanahan Dengan 

Menggunakan Mobil Keliling Pertama di Indonesia. 

Piala Citra Pelayanan Prima 

 

Penghargaan ini diperoleh pada tanggal 31 Oktober 2008 diberikan oleh 

Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Apatur Negara 

Nomor:  346/KEP/M.PAN/10/2008 tentang Pemberian Penghargaan Citra 

Pelayanan Prima Kepada Unit Pelayanan Publik Tahun 2008. Yang salah satunya 

adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 
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Gambar Ruang Pelayanan (Front Office) Kantor Pertanahan 
Kabupaten Karanganyar 
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Gambar Kegiatan Pelayanan Larasita 
 
 
 

 
 

Gambar Kegiatan Kursus Informal Pendidikan Ketrampilan 
Penguasaan Teknologi Informasi 
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