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BAB I 

PNDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertanahan (tanah) adalah sesuatu hal yang menjadi suatu kebutuhan yang 

pokok dalam kehidupan manusia. Dalam menjalani kehidupannya,manusia selalu 

berkaitan dengan tanah, mulai dari tanah untuk tempat tinggalnya, tempat 

usahanya, hingga sampai ujung kehidupannya di dunia selalu berkaitan dengan 

pertanahan, Disebabkan oleh alasan tersebut, tanah menjadi suatu hal yang sangat 

berharga dan penting bagi manusia, sehingga sering menyebabkan perselisihan 

dan pertikaian antar sesama manusia, bahkan antara keluarga sering menyebabkan 

perpecahan karena masalah pertanahan ini lebih kompleks lagi,pertikaian 

pertanahan ini juga bisa terjadi antara negara-negara yang saling berbatasan. 

Secara umum bangsa Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki 

hasil bumi yang melimpah dan negara kepulauan yang memiliki hasil laut yang 

beraneka ragam, Indonesia juga kaya akan hasil tambang sehingga apabila diolah 

secara efektif dan efisien dapat menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Dalam 

konteks pertanahan, tanah merupakan permukaan bumi yang berupa daratan 

tempat manusia berdiri, bertempat tinggal, bercocok tanam dan segala jenis usaha 

untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya juga yang terpenting adalah 

tempat dimana suatu negara berdiri untuk melindungi, mengayomi rakyatnya dan 

untuk mencapai tujuan hidup yaitu kemakmuran dan kesejahteraan melalui usaha 

yang dilakukan oleh pemerintah. 
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Berdasarkan pada penerapan UUPA Pasal 19 Pemerintah mengadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memberi jaminan 

kepastian hukum kepada pemegang hak-hak atas tanah.Adapun pendaftaran tanah 

yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengukuran perpetaan 

dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 

tersebut serta pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Pendaftaran tanah berguna sebagai jaminan untuk kepastian hukum dan 

hak atas tanah kepemilikan tanah. Namun pada kenyatannya masih seringkali kita 

mendapatkan kepemilikan tanah yaitu sertifikat tumpang tindih, dengan adanya 

tumpang tindih atas status kepemilikan tanah, maka menimbulkan ketidakpastian 

hukum, sebab tujuan didaftarkannya tanah adalah unttuk memperoleh bukti 

kepemilikan tanah sebagai alat pembuktian yang sempurna. 

Tabel 1.1 Jumlah masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah 

 

NO 

 

 

KECAMATAN 

2015 - 2017 

2015 2016 2017 Jumlah 

1 Tampan 100.656 93.675 
96.806 

 
291.137 

2 Payung Sekaki 51.993 47.177 12.567 111.737 

3 Bukit Raya 54.628 51.533 60.628 166.789 

4 Marpoyan Damai 72.864 64.705 76.245 213.814 

5 Tenayan Raya 74.067 68.452 22.075 164.594 

6 Lima Puluh 21.819 22.163 14.375 58.357 

7 Sail 11.464 11.492 11.568 34.524 

8 Pekanbaru Kota 13.953 13.106 15.056 42.115 
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9 Sukajadi 24.347 24.989 26.148 75.484 

10 Senapelan 18.819 19.346 20.489 58.654 

Sumber data: BPN kota pekanbaru 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk disetiap Kecamatan 

dikota Pekanbaru terus meningkat , tentunya hal ini sangat berdampak pada luas 

tanah yang akan dimanfaatkan baik dari segi pertanian ataupun pembangunan. 

Kemudian Permasalahan  yang sering terjadi dalam pendaftaran tanah ini yaitu 

terjadinya Tumpang tindih sertifikat tanah, Tumpang tindih sertifikat tanah 

merupakan kejadian dimana terdapat dua atau lebih bukti kepemilikan tanah 

dimana objek tanahnya sebagian atau seluruhnya sama, tetapi data subjeknya bisa 

sama atau beda. Adapun penyebab terjadinya tumpang tindih sertifikat tanah di 

Kota Pekanbaru yaitu : 

a. Seluruh sertifikat yang pernah terbit dikantor Badan Pertanahan Nasional Kota 

Pekanbaru belum terpetakan dalam peta dasar pendaftaran Kota Pekanbaru 

b. Kurangnya Transparansi pihak pertanahan terhadap masyarakat mengenai 

informasi tentang penguasaan dan kepemilikan tanah sehinggan ada 

masyarakat dengan sengaja ataupun tidak sengaja mendaftarkan kembali. 

c. Kurangnya kesadaran masyarakat yang sudah memiliki bukti kepemilikan 

yaitu sertifikat tanah teradap kewajiban mereka untuk menjaga, merawat, 

memelihara tanah mereka sehingga memberikan peluang kepada pihak lain 

yang ingin memiliki tanah tersebut 

d. Sistem pendaftaran tanah yang selama ini dilaksanakan Badan Pertanahan 

Nasioanal Kota Pekanbaru masish bersifat sporadic 
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e. Masih terdapat sertifikat dibawah tahun 2004 yang belum berkoordinat 

nasional sesuai sitem proyeksi    

Tingginya kasus sengketa tanah selama ini tidak lepas dari lemahnya 

perlindungan Negara terhadap hak dan akses rakyat akan tanah dan sumber daya 

alam lain sebagai hak dari ekonomi, sosial dan budaya yang dijamin konstitusi. 

Posisi rakyat semakin lemah karena lahan yang mereka tempati tidak semuanya 

bersertifikat dan kalau ada sertifikat belum tentu tidak persoalan lain. 

Namun pada kenyataannya sering kali kita mendapatkan kepemilikan 

sertifikat hak milik ganda (overlapping) atas tanah. Dengan adanya sertifikat 

ganda atas status kepemilikan tanah, maka menimbulkan ketidak pastian hukum, 

sebab tujuan didaftarkannya tanah adalah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat 

pembuktian yang sempurna. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari human error 

atau kesalahan yang dilakukan oleh petugas pertanahan. Selain itu hal ini juga 

dapat terjadi karena tidak adanya basis data mengenai bidang –bidang tanah yang 

telah terdaftar maupun belum terdaftar serta masih adanya unsure kesengajaan 

dari pemilik tanah untuk mendaftakan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah 

ada di BPN. 

Di Kota Pekanbaru, terdapat beberapa kasus yang menjadi prioritas 

pemerinta untuk diselesaikan,salah satunya adalah persoalan tanah dan persoalan 

tanah yang masih terjadi saat ini kasus sertifikat ganda yang diakibatkan 

olehkeidakberesan administasi pertanahan.  

Tumpang tindih sertifikat atau sertifikat ganda merupakan persoalan yang 

sering ditemui dimasyarakat, karena tanah merupakan hal yang sangat penting di 
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dalam kehidupan, dimana persoalan tanah menjadi salah satu persoalan yang 

utama, serius dan sensitif karena mudah menimbulkan konflik sosial dan juga 

melibatkan lembaga – lembaga yang berwenang dalam hal penyelesainnya.  

Tabel 1.2 Jumlah data kasus sertifikat ganda di Kota Pekanbaru 

No Tahun Jumlah Kasus 

1 2015 90 Kasus 

2 2016 52 Kasus 

3 2017 86 Kasus 

 

 Kasus sertifikat ganda ini menyebabkan ketidakpastian ukum dan cacat 

administrasi,hal ini berbanding terbalik dengan tujuan pendaftaran tanahnyang 

diatur dalam peraturan pemerintah no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 

pasal 3 bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum 

dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk 

menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang bersangkutan dan 

berkepentingan, termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data 

yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang 

dan satuan- satuan rumah susun yang suda terdaftar, untuk terselenggarakannya 

tertib administrasi pertanahan. 

 Untuk meminimalisir permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah,ada 

beberapa strategi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota 

Pekanbaru yaitu sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik (serentak) dalam satu 

kawasan, dimana selama ini sistem pendaftaran tanah dilaksanakan secara 

sporadik menunggu permohonan dari masyarakat. 
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b. Menjadwalkan gelar kasus (Mediasi) secara berkala satu kali dalam seminggu 

terhadap bidang tanah yang telah dipastikan tumpang tindih sertifikat tanah. 

c. Melakukan pembenahan terhadap peta dasar pendaftaran yang ada pada sistem 

koordinat nasional. 

d. Membangn dan mengemban SIMTANAS dengan penyiapan aplikasi data 

tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah. 

e. Menggunakan alat ukur yang canggih agar dapat menghasilkan data yang 

akurat yaitu sistem pengukuran dengan metode pengamatan satelit 

f. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu menjaga tanda batas, 

mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan yang telah 

diberikan. 

Buruknya pelayanan publik yang terjadi selama ini karena tidak adanya 

paradigma yang jelas dalam penyelengaraan pelayanan publik.Kinerja pelayanan 

yang diberikan oleh birokrasi yang ada di Indonesia masih cukup kuat watak 

mengabdi pada kekuasaan dibandingkan kepada publik sehingga wajah 

birokrasiIndonesia kesan otoriternya cukup kuat. Dengan situasi birokrasi 

demikian, tentu dalam pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan oleh 

birokrasi akan terpola modelcaring culture. Dimana pola tersebut masih jauh dari 

kesan demokratis dan berkualitas dan yang Nampak adalah kesan diskriminatif. 

Dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

.pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sebagai sesuai dengan peraturan perundang – 
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undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang dan jasa atau 

pelayaan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.    

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan juga 

dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor12 tahun 2008 Tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 14 ayat (1) huruf (K) yang mengatakan bahwa pelayanan 

pertanahan.merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota dan Berdasarkan Keputusan 

Presiden No 34 Tahun 2003 Pasal 1 huruf b yaitu, Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) mengemban tugas sebagai lembaga pelaksana untuk membangun dan 

mengemban SIMTANAS Salah satunya meliputi penyiapan aplikasi data tekstual 

dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data 

penguasaan dan pemilikan tanah,yang dihubungakan dengan e- goverment,e-

commerce,e-payment. 

Untuk mencakup basis data pertanahan secara keseluruhan di Indonesia 

maka BPN-RI sudah seharusnya menerapkan teknologi informasi.Teknologi 

informasi tersebut harus dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang bersifat 

nasional.Sistem yang kemudian hadir ini tidak hanya memberi informasi pada 

masyarakat namun juga memiliki sifat manajerial yang dapat mengelola data 

pertanahan secara nasional.Sistem ini juga merupakan bentuk perubahan pola 

pelayanan kepada masyarakat. 

Sistem Informasi dan Manajemen pertanahan nasional adalah Pengelolaan 

data pertanahan dengan menggunakan teknologi informasi dan hal ini berkaitan 
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dengan karakteristik data pertanahan itu sendiri yang bersifat multidimensi yang 

terkait dengan masalah ekonomi, politik, pertahanan dan keamaman dan sosial 

budaya. 

Sistem Pertanahan nasional ini (SIMTANAS) akan mengalirkan informasi 

seluruh unit organisasi baik di tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor 

Pertanahan, Sistem Informasi dan Mnajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) 

menjadi salah satu fasilitas utama organisasi dalam menghasilkan informasi yang 

berkualitas yang sekaligus maenjadi salah satu strategi yang mendukung  

tercapainya tujuan organisasi,dimana Tujuan SIMTANAS ini dalam pelayanan 

adalah meningkatkan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat.  

Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru adalah lembaga publik di 

daerah yang merupakan  perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam urusan 

bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru yaitu untuk  

melayani berbagai urusan administasi di bidang pertanahan yang ada di Kota 

Pekanbaru, di antaranya pelayanan dalam pembuatan sertifikat tanah dan 

pendaftaran tanah.Permasalahan sertifikat tanah seringkali menjadi persengketaan 

bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah yang 

mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang 

membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara 

bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain. 

Badan Pertanahan Nasional dalam upaya mengubah pola pelayanan 

kepada masyarakat sebenarnya telah melakukan pelayanan berbasis komputer 
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sejak 1997. Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) atau Land Office 

Computerization(LOC) dengan tujuan : 

a. Menciptakan tertib administrasi pertanahan,  

b. meningkatkan kualitas informasi pertanahan BPN,  

c. mempermudah pemeliharaan data pertanahan,  

d. menghemat space/storageuntuk penyimpanan data-data pertanahan dalam 

bentuk digital (paperless), 

e. meningkatkan kemampuan SDM pegawai BPN dibidang teknologi 

informatika / komputer, melakukan standarisasi data dan sistem informasi 

dalam rangka mempermudah pelayanan.  

Sebagai realisasi pengadakan pendaftaran melaui SIMTANAS ini tanah di 

seluruh wilayah Indonesia tersebut pemerintah Kota prkanbaru menerapkan 

beberapa sistem aplikasi dalam memberikan pelayanan pendaftaran tanah yaitu: 

1.3 Aplikasi yang terintegrasi dengan SIMTANAS 

APLIKASI TUJUAN 

Sistem Komputeisasi kantor 

pertanahan  (KKP) 

1. Mengirimkan permasalahan pada aplikasi 

dan layanan 

2. memuat artikel instalasi perawatan dan 

penggunaan  

Sistem kendali manajemen program 

pertanahan(SKMPP)  

1. Untuk menginput data pertanahan 

2. Laporan periodik tiap bulan tentang 

perkembangan data maupun informasi 

pertanahan 

3. Pelayanan pengaduan masyarakat 

4. Tim kendali program pertanahan   

Sistem pengelolaan blangko(SPB) 1. Layanan aplikasi yang ditujukan untuk 

PPAT 

Sumber data: BPN Pekanbaru 
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 Dengan menggunakan sistem aplikasi ini dalam pelayanan administrasi 

pertanahan maka masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan, terutama 

dalam meminimalisir terjadinya sertifikat tanah ganda karna data masyarakat yang 

tela melakukan pendaftaran tanah telah tersimpan dalam sebuah sistem aplikasi 

yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadapat sertifikat tanah hak 

milik.   

Dalam menanggapi berbagai persoalan di atas, maka perlu adanya suatu 

pelayanan yang mengatur secara jelas dan tegas serta memiliki kekuatan dan 

payung hukum yang kuat untuk mengatur mengenai administrasi  pertanahan dan 

meningkatkan pelayanan melalui Sistem Informasi Manajemen Pertanahan 

Nasional dapat menghasilakan informasi yang terintegrasi, konsisten dengan 

pengolahan data yang lebih baik secara nasional.  

Sehubungan dengan permasalahan  yang telah dipaparkan di atas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul: “EFEKTIVITAS 

PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN MENGGUNAKAN 

SISTEM INFORMASI DAN MENAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL 

DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU” 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasala diatas, maka perumusana masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana Efektivitas pelayanan administrasi pertanahan 

menggunakan Sistem Informasi dan Manajeman Pertanahan Nasional 

di kantor Pertanahan Kota Pekanabaru? 

1.2.2 Apa Saja Hambatan dalam pelaksananaan pelayanan yang dilakukan 

dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan nasional di 

kantor Pertanahan Kota Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pelayanan administrasi 

menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional 

di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. 

1.3.2 Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pelayaan yang 

dilakukan dengan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan 

Nasional di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat 

diantaranya 

adalah : 

1.4.1 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

bagi penulis dan pembacatentang konsep Sistem Informasi dan 

Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). 

1.4.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

atau referensi bagi aparat Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam hal 

pelaksanaan SIMTANAS 

1.5  Sistematika penulisan  

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis maka dibuatlah 

pembahasan ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah tujuan dan 

manfaat  penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung penelitian seperti, 

teori, Efektivitas Pelayanan, Sistem Informasi dan Mananajemen Pertanahanan 

juga berisi penelitian terdahulu, pandangan islam, definisi konsep, variabel 

penelitian dan konsep operasional. 
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BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian 

yang akan dilaksanakan, yang berisi tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data,  populasi dan sampel, serta analisi data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang kota pekanbaru, kantor 

pertanahan kota pekanbaru , yang berisikan Letak Geografis kota pekanbaru, 

Kehidupan Beragama dan pendidikan. 

BAB V HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang identitas responden, tanggapan responden terhadap 

Implenetasi Kebijakan   Sistem  Informasi  dan Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS) Di Kantor Pertanahan  Kota Pekanbaru. 

BAB VI  PENUTUP   

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

dapat dijadikan masukan bagi kantor pertanahan kota pekanbaru. 

 


