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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi 

warganya maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat 

perlengkapan Negara atau dalam kata lain diatur oleh hukum. Hal yang 

demikian akan mencerminkan keadilan bagi peraulan hidup warganya.
1
 

Pemikiran negara hukum dimulai sejak plato dengan konsepnya “bahwa 

penyelenggaraan negara yang baik adalah didasarkan pada pengaturan 

(hukum) yang baik yang di sebut degan istilah nomoi” kemudian ide tentang 

Negara hukum populer pada abat ke 17 sebagai akibat dari situasi politik di 

eropa yang di dominasi oleh apsolutisme. Dalam perkembangannya, paham 

negara hukum tidak dapat di pisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada 

akirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau 

pemerintahan diartikan sebgai hukum dan dibuat atas dasar kekuasaan dan 

kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum kedaulatan rakyat 

merupaka unsur material Negara hukum di samping masalah kesejateraan 

rakyat.
2
 

Setip tindakan Negara harus berdasarkan pada aturan tertulis atau aturan 

dasar (komstitusi) sebagai pedoman agar setiap tidakan yang dilakukan sesuai 
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dengan yang diinginkan oleh masyarakat.
3
 Karna kekuasaan tertinggi berada 

ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Berbicara mengenai 

masyarakat dalam suatu negara tentu adanya hak dan kewajiban antara satu 

lainnya. Berikut hak masyarakat atau warganegara indonesia dalam UUD 

1945: 

1. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan dirinya secara kolektif untuk 

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28 C ayat 2) 

2. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 C ayat 2) 

3. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 

3)  

4. Mendapat kemudahan dan perlakuan kusus untuk memperoleh kesempatan 

dan manfaat yang sama guna mencapai persaan dan keadilan (Pasal 28H, 

ayat 2).
4
 

Perbedaan status/kedudukan sebagi warga Negara sangat berpengaruh  

terhadap hak dan kewajiban yang dimilki baik yang mencakum bidang politik, 

ekonomi, sosial budaya, maupun hankam. Pemerintah sebagai pemegang 

mandat dari masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diharapkan 

dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan 

demokratis. Pemerintah dalam memberikan pelayanan harus dilakukan sesuai 

dengan harapan dan tuntutan warga negara. Pemerintah dalam memberikan 

                                                     
3
Budi Juliardi, S.H.,M.Pd.,Pendidikan Kewarga Negaraan, (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persad,2015), hal 77 

 
4
Ibit. Hal 131 



3 

 

 
 

pelayanan kepada masyarakat harus dipandang sebagai hak yang harus 

diperoleh oleh setiap warga negara. 

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan atas 

pemenuhan kewajiban prinsip akuntabilitas. Melalui akuntabilitas tersebut, 

instansi pemerintah dituntut untuk menjadi mitra sejajar dalam 

penyelenggaraan Negara dengan masyarakat. Salah satu wujud dari 

akuntabilitas tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat oleh seorang pejabat pengelolaan pengauan  pelayanan publik 

khususnya di kantor BPN Kota Pekanbaru. Akuntabilitas juga merupakan 

salah satu prinsip good governance yang menitikberatkan kepada 

pertanggungjawaban kepada publik. Penerapannya bisa terlihat pada proses 

desentralisasi terhadap kewenangan.
5
 

Pada otonomi daerah, urusan pelayanan menjadi kewenangan 

pemerintah daerah sehingga akan mendekatkan jarak antara pemberi 

pelayanan dan yang dilayani. Instansi penyelenggara pemerintahan secara 

independen dapat dan harus mendengar dan memperhatikan harapan 

masyarakat. Harapan tersebut dapat berupa pengaduan yang mengkritik dan 

membangun yang disampaikan melalui media yang disediakanoleh 

penyelenggara pemerintahan.
6
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Pemerintah yang baik diwujudkan dalam sebuah kerjasama yang 

solid antar penyelenggara pemerintahan dan juga bertanggung jawab. Untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut maka diperlukan sinergi yang 

kondusif diantara pemerinta, suwastadan masyarakat. Peluang masyarakat 

untuk berpartisipasi sangatdimungkinkan dengan semakin dekatnya jarak 

antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berhakmendapatkan informasi 

pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah sebagai aktor dari target 

pemenuhan kepentingan oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat berhak 

menggunakan media pengaduan jika kinerja pemerintah tidak sesuai dengan 

harapannya dan hal itu harus disediakan oleh pemerintah untuk mengadukan 

suatu kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan harapanpun terkadnag sulit 

untuk melakukannya karna tidak sedikit dari pegawai pemerntahan yang justru 

tidak mengerti akan tugas dan wewenangya sebagi mana mestinya. Dan  

mengakibatkan masyarakat kebingungan untuk mengadukan persoalannya   

Dilain pihak, sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas 

pelayanannya, maka pemerintah berkewajiban untuk menerima dan mengelola 

pengaduan yang masuk dari masyarakat dan juga wajib menyediakan sarana 

pengaduan.
7
 

Pada hakekaktnya pelayanan umum adalah:  

1. Menikkatkan mutu produktifitas pelayanan tugas dan fungsi instansi 

pemerintah dibidang pelayanan umum  
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2. Mendorong upaya mengaktifkan sistem dan tata laksana pelayanan 

sehingga pelayanan dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berasil 

guna  

3. Mendorong tumbuhnya kreatifitas prakarsa dan peran masyarakat dalam 

pembangunan, serta dengan meningkatkan kesejateraan masyaraat luas.
8
 

Untuk itu ada beberapa ketentuan dalam melihat kualiatas pelayanan 

oleh pejabat pengelolaan pengaduan pelayanan publikseagai berikut:  

1. Adanya keandalan (reliability) 

2. Adanya tanggapan baik (reponsiviness) 

3. Adanya kecakapan yang berwenang (competence) 

4. Adanya jalan untuk memulai (acces) 

5. Adanya sopan santun (courtesy) 

6. Adanya hubungn baik (communication) 

7. Adanya kepercayaan (credibility) 

8. Adanya jaminan (security) 

9. Adanya pengertian (understandingg) 

10. Adanya penampilan (appearance)
9
 

Hal yang dimaksud dengan pelayanan adalah sama apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dengan apa yang diberikan pemerintah, kalau 

pemerintah mendirikan suatu Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang 

mana suatu pelayanannya oleh pejabat pengelola pengaduan pelayanan masih 
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sangat membingungkan masyarakat dan pejabat pengelola terkesan tidak 

mengetahui akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat pelayanan 

pengaduan publik kususnya di kantor BPN maka pemerintah tidak dapat 

berbangga bahwa telah mlakukan pelayanan jika pejabat pengelola pengaduan 

pelayaan publik di kantor BPN  belum melakukan tugas dan wewenangnya 

dengan baik. 

Seperti yang telah disejalankan pada Pasal 36 dan 37 Undang – 

undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelyanan publik  menyatakan bahwah : 

Pasal 36 

Ayat 1 “Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana dan 

menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan,” 

Ayat 2 “Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang 

berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu.” 

Ayat 3 “Dijelaskan bahwa penyelenggara berkewajiban menindak 

lanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat( 2)” 

Ayat 4 “Penyeleggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat 

penangungn jawaban pegelolaan pengaduan serta sarana pengaduan yang di 

sediakan.” 

Pasal 37 “Penyelegara berkewjiban menyusun mekanisme pengelolaan 

pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas 

penyelesaian yang cepat dan tuntas” 
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Seperti yang telah ditetapkan juga  di dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik pasal 7 yaitu mengenai pengelola: 

Ayat 1 “Setiap penyelenggara wajib memberi tugas kepada pengelola yang 

kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan”  

Ketika suatu negara tau suatu kantor terjangkit sistem nepotisme yang 

tidak perduli dengan apapun yang terjadi dengan resiko spoilet sistem maka 

perekrutan adalah sasaran empuk nepotisme tersebut penerima pegawai baru 

dan karyawan perusahaan tidak melaluai seleksi kemampuan, tetapi 

bagaimana kedekatan pihak yang berwenang dengan tenaga baru yang akan 

diterima. Hal ini sangat berpengaruh pada pengelola yang berkempeten dan 

yang akan di rugikan adalah masyarakat yang kerap mendapatkan iformasi 

yang rancu yang pada akarnya masyarakat dioper ke pihak-pihak lainnya. 

Ayat 2 “Pengelola sebagiman dimaksud pada ayat (1) berasal dari 

lingkungan peenyelengara yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.”  

Ayat 3 “pengelola sebagiman ayang di maksud pada ayat (2) 

merupakan pejabat struktural atau fungsional yang memiliki kopentensi sesuai 

dengan ketentuan perturan rundang-undangan.” 

Ayat 4 “dalam hal penyelenggara merupakan korporasiatau badan 

hukum lain, jabatan penglola sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 
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Ayat 5, penyelengara wajib melakukan pembinaan terhadapan 

pengelola.” 

Berdasarkan penelitian situasi terakhir untuk pelayanan publik di 

Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, ada beberapa hal permasalahan yang 

dihadapi yakni pertama, ketidakpastian pelayanan publik, waktu, biasa, cara 

pelayanan. Kedua, diskriminasi pelayanan publik menurut pertemanan, 

intansi, etnis agama. Ketiga, rentetan birokasi, suap pungli menjadi dianggap 

wajar dan bisa diterima.Keempat, orentasi tidak pada pengguna tetapi pada 

kepentingan pelayanan untuk pejabat. Dari permaslahan tersbu tentunya 

pejabat pengelolaan pengaduan belum menjalankan tugas dan wewenangnya 

dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada minggu pertama 

Oktober 2016 di BPN Kota Pekanbaru, masyarakat banyak yang merasa 

kebingungan atas pengaduan pelayanan yang diberikan. Kebingungan ini 

terjadi karena masyarakat tidak menemukan informasi yang lengkap dan 

mudah dibaca mengenai alur atau prosedur apa saja yang harus mereka jalani 

maupun berapa biaya yang seharusnya dibayarkan dalam pengurusan 

pengaduan pelayanan publik. Dan kepada pejabat mana yang berwenang dan 

mempunyai kewajiaban atas pelayanan publik. Alur atau prosedur 

sesungguhnya sangat penting diketahui masyarakat sebelum memulai 

memanfaatkan jasa layanan agar masyarakat mengetahi ke pejabat mana yang 

berwenang dan berkewajiban untuk pelayanan publik dan sudah dapat 

membayangkan apa saja yang akan dihadapi dan lamanya waktu yang 
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dibutuhkan untuk tiap layanan. Ketika masyarakat merasa bingung dan mulai 

merasa tidak nyaman dengan pelayanan tentunya masyarakat akan berpikir 

untuk menggunakan cara-cara hukum untuk mengadukan permasalahan 

kualitas pelayanan publik di BPN Kota Pekanbaru yang mana kduduksn 

pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik belum menjalankan tugas dan 

wewenangnya dengan baik sesuai yang ditentukan dalam pasal 7 tentang 

pengelola yang berkompeten dan pasal 8 mengenai mekanisme pengelolaan 

pengaduan. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas tersebut adalah 

alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul“Kedudukan 

Pejabat Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Di Kantor Badan 

Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru Menurut Peratururan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik” 

 

B. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah dalam pelayanan publik yang diteliti 

serta terbatasnya kemampuan,waktu dan dana yang tersedia, maka dalam 

penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti ialah hanya sebatas pada 

kedudukan pejabat pengelolaan pengaduan pelayanan publik di kantor badan 

pertanahan nasinal kota pekanbaru menurut Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan pejabat  pengelolaan pengaduan pelayanan publik 

di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru menurut Peraturan 

Presiden Nomor 76 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik? 

2. Apa faktor penghambat kedudukan pejabat pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru 

menurut Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 Tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik? 

 

D. Tujuan dan Guna Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengevaluasi: 

a. Untuk mengetahui Pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan 

publik di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru menurut 

Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 Tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pembentukan 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik di kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kota Pekanbaru menurut Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 

2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 
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2. Guna Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian untuk mengetahui  Pelaksanaan 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik di kantor Badan Pertanahan 

Nasional Kota Pekanbaru menurut Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 

2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dimaksudkan 

untuk:  

a. Secara akademik berguna untuk membuka wawasan dan memberikan 

pengalaman penulis untuk mengetahui pelaksanaan pejabat pengelola 

pengaduan pelayanan publik.  

b. Secara praktis berguna untuk sumbangsih saran pemikiran bagi 

Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dalam pembentukan 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik. 

c. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar starata satu 

sarjana Hukum. 

E. Kerangka Teori 

1. Penyelenggaraan pelayanan Publik 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pelayanan 

adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang 

diperlukan orang lain. Pengertian publik adalah sejumlah orang yang 

mempunyai kesamaam berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan 

yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. 

Sehingga pelayanan publik bisa disimpulkan sebagai suatu usaha untuk 

membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan sejumlah orang 
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yang mempunyai kesamaan berfikir, perasaan, sikap dan tindakan yang 

benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.
10

 

Pengertian pelayanan publik berdasarkan berdasarkan Keputusan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, hakekat pelayanan publik 

adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan 

perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003, penyelenggaraan pelayanan publik perlu 

memperhatikan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan, 

biaya, pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan 

balita, pelayanan khusus, biro jasa pelayanan, tingkat kepuasan 

masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan 

sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
11
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a. Prinsip Pelayanan Publik 

1. Kesederhanaan  

2. Kejelasan  

3. Kepastian Waktu   

4. Akurasi  

5. Keamanan  

6. Tanggung jawab  

7. Kelengkapan sarana dan prasarana  

8. Kemudahan Akses  

9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan  

10. Kenyamanan  

b. Standar Pelayanan Publik 

    Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki 

standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya 

kepastian bagi penerima pelayanan.Standar pelayanan merupakan 

ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. 

Standar pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi : 

1. Prosedur Pelayanan  

2. Waktu penyelesaian  

3. Biaya pelayanan  

4. Produk pelayanan  

5. Sarana dan Prasarana  
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2. Birokrasi Dalam Pelayanan Publik 

Keinginan politik dari pemerintahan nasional untuk menciptakan 

otonomi daerah perlu didukung. Karenan dikhawatirkan dengan tidak 

adanya kewenangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan 

untuk pelayanan publik didaerahnya adalah salah satu penyebab kurang 

efesien dan efektifnya fungsi birokrasi pemerintahan  kita masih kurang 

produktif dan jauh dari harapan publik.tugas pemerintahan yang 

dijalankan oleh para birokrat lebih banyak dilakukan sesuai dengan jalan 

pikiran dan keinginan sendiri. Kondisi yang memungkinkan terciptanya 

iklim birokrasi dan aparatur negara yang mengabdi kepada rakyat harus 

terus diupayakan dan terus dioptimalkan, sebab birokrasi pemerintahan 

kita masih terkesan prosedural, lamban, tidak prodktif, berbiaya tinggi, 

dan melalaikan kepentingan publik.
12

 

Selama campur tangan pemerintah (birokrasi) terlalu luas dalam 

sektor kehidupan publik, dipastikan pelayanan publik akan semakin 

komlpleks dan kemungkinan aktifitas kegiatan publik juga akan berbiaya 

tinggi, utamannya dalam sektor kegiatan ekonomi, karena pengalaman 

menunjukkan bahwa, orientasi birokrasi dalam arti red tape, banyak meja 

yang harus dilalui dalam pelayanan jasa adalah inefesiensi dalam kegiatan 

publik. Kondisi ini masih menggejala di banyak sektor pelayanan birokrasi 

pemerintahan.Hal inilah yang tidak dapat dibiarkan karena dapat 
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menyumbang pada ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan. 

Lebih luas lagi, investasi akan semakin berkurang.
13

 

3. Demokratisasi dalam Pelayanan Publik 

Demokratisasi pelayanan publik adalah wujud nyata tipe ideal 

pelaksanaan publik dalam bingkai good governance. Karakteristik good 

governance mencitrakan pelaksanaan pelayanan publik yang ideal dengan 

dipandu oleh prinsip-prinsip dasar: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, 

responsif, demokratis, efektif-efisien dan perlindungan hukum terhadap 

hak-hak asasi manusia.
14

 

Dalam tatanan pemerintahan terdapat konsepsi yang antagonis 

yakni pemerintahan yang berbasis birokrasi dan yang berorientasi 

demokrasi. Masakolonialis-feodalis menciptakan interaksi antara yang 

diperintah dan pemerintah yang berlebel “birokrasi” telah menciptakan 

“tauhid” public services yang bergerak di ranah “daulat birokrat” dan 

bukan “daulat rakyat”. Para birokratpemerintahan berposisi sebagai “sang 

tuan” daripada menjadi “sang hamba (pelayan)”. Hal ini terjadi karena 

pemegang cratie (kuasa) adalah benar-benar” sang biro” (bureaucracy), 

dan rakyat hanyalah sekadar ”si butuh”.
15

 

Undang-Undang dan peraturan pelaksanan Pelayanan Publik di 

mempunyai makna idealbahwa institusi pelayanan publik dan akan 
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bergeser arah dari ”sangtuan” menjadi ”sang pelayan” atau dari dilayani 

menjadi melayani. Tentu hal ini membawa implikasi praksis dan 

psikologis pola pelayanan publik yang cenderung people oriented. Dewasa 

ini pembangunan diformat untuk mewujudkan selfsustainingcapacity 

masyarakat yang berupa people centered development yangdalam 

perdebatan global (ke glokal) lazim dinamakan sustainable 

humandevelopment yang tidak lagi bermuatan pertumbuhan dan basic 

needs.
16

 

4. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas mengandung 

beberapa arti. Asas dapat mengandung arti sebagai dasar (sesuatu yang 

menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan 

atau organisasi), hukum dasar. Jadi bertitik tolak dari arti harfiah asas 

yang dikemukakan di atas, asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat 

dipahami sebagai dasar umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 

baik.
17

 

Asas – asas umum pemerintahan yang baik itu yakni : 

a.   Asas Kepastian Hukum 

b.    Asas Keseimbangan 

c.  Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan 

d.   Asas Bertidak Cermat 
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e.  Asas Motivasi 

f.   Asas tidak mencampur adukkan kewenangan 

g.    Asas Permainan yang Layak 

h.    Asas Keadilan atau Kewajaran 

i.   Asas Meniadakan Akibat Keputusan yang Batal 

j.   Asas Menanggapi Pengharapan yang wajar 

k.   Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup Pribadi 

l.   Asas Kebijaksanaan 

m.   Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya metode-metode yang 

digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian masalah, 

sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Maka dari itu, Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

deskriptif kualitatif yaitu, suatu prosedur penelitian yang menggunakan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

pelaku yang dapat diamati. Serta mengumpulkan data primer dan disertai 

dengan data sekunder yang didapat langsung dari informan melalui 

wawancara dan kajian pusaka untuk di jadikan data atau informasi 

sebagai bahan dalam penulisan penelitaian tersebut.
18
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2. Lokasi Pelelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota 

Pekanbaru, yang beralamat Jl. Pepaya No.47, Sukajadi, Kota Pekanbaru, 

Riau 28126, Telepon (0761) 23106. Alasan Penulis memilih Badan 

Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dikarenakan diduga tidak 

melaksanakan beberapa tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai 

dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. 

3. Informan Penelitian 

Informan merupakan orang yang memberikan informasi yang 

diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan 

permasalahan. Informan yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah 

orang atau pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian yaitu 

kepala Badan Pertanahan Nasional sebanyak 1 oarang, Kepala sub bagian 

urusan dan kepegawaian Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru 

sebnayak 1 orang dan kepala sub bagian penanganan sengketa, konflik, 

dan perkara Badan Pertanahan Nasional sebanyak 3 orang. Metode yang 

digunakan peneliti adalah metode Total sampling yaitu Teknik 

pengambilan sample dimana jumlah sama dengan populasi. Untuk lebih 

jelas maka dicantumkan tabel sebagai berikut: 
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4. Sumber Data 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 

wawancara yang dilakukan bersama informan maupun laporan dalam 

bentuk dokumentasi yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. 

b. Data sekunder 

Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku 

yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-

unangan.
19

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan atau dipakai di 

dalam melakukan penelitian ini adalah : 

a. Observasi 

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan 

melihat dan mengamati secara lansung peristiwa atau kejadian 

melalui cara yang sitematik. Observasi adalah suatu studi yang 

dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui 

penglihatan ata pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang 

terjadi saat itu.
20
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b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara (Interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Interviewee) yang 

memberikan jawaban atas petanyaan itu.Bentuk wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

terstuktur, dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan 

pertanyaan secara lengkap dan mendalam kepada terwawancara. 

Teknik yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam 

yang merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan 

cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.  Wawancara 

mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang.Pada penelitian 

kualitatif, wawancara menjadi alat utama yang dikombinasikan dengan 

observasi partisipasi. Jadi wawancara secara langsung dapat 

meningkatkan intensitas kepercayaan responden terhadap peneliti. 

6. Metode Analisis Data 

Data-data yang terkumpul melalui wawancara dan kepustakaan  

dianalisis dengan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu data-data 

tersebut dikelompokan kedalam kategori tertentu berdasarkan persamaan 

jenis dari data-data tersebut kemudian antara sekian data dengan data lain 
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dihubungkan atau dibandingkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh 

tentang masalah yang diteliti.
21

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi 

dalam subbab yang memuat uraian dan bahasan tersendiri. Akan tetapi, antara 

satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan, dan memuat suatu 

rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini memuat uraian tentang: latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, 

metode penelitian, selanjutnya akandiakhiri dengan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

  Bab ini memuat tentang profil Kota Pekanbaru, profil Badan 

Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, dan data pegawai Badan 

Pertanahan Kota Pekanbau. 

BAB III :  KAJIAN PUSTAKA 

  Bab ini akan membahas Sejarah Pemeritahan Daerah Yang Baik, 

Asas-asas Pemerintahan Yang Baik, Konsep Pelayanan Publik, 
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Fungsi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Dasar 

Hukum Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini memuat hasil penelitian tentang kedudukan dan faktor-

faktor yang mempengaruhi pejabat pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik di kantor badan pertanahan nasional kota 

pekanbaru menurut peratururan presiden nomor 76 tahun 2013 

tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik 

BAB V :  PENUTUP 

  Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


