
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah

hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa

Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI.Dinyatakan dalam UUD 1945 pasal

33 ayat (3) yang merupakan landasan ideal hukum agraria Nasional yang

menetapkan bahwa :

“Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam penyelenggara pengelolaan tanah khususnya yang berkaiatan

dengan pengelolaan penguasaan dan hak-hak atas tanah, diperlukan lembaga

pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum antara pemegang hak

dengan tanah, hak tanggungan atas tanah serta peralihan hak tanggungan.Selain

itu pendaftaran tanah merupakan sumber informasi untuk membuat keputusan

dalam pengelolaan pertanahan baik dalam penataan, penguasaan, kepemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah.Sampai saat ini Undang-Undang Pokok

Agraria masih merupakan landasan hukum untuk menyelenggarakan pengelolaan

pertanahan di Indonesia.
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Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah adalah memberikan

pelayanan.Bahkan pada dasarnya pembentukan instansi-instansi Pemerintah

ditujukan sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan.Oleh karena itu

sebagai organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan, tugas pokok dan

fungsinya dipengaruhi dan ditentukan oleh prosedur dan kebijakan tertentu, untuk

kemudian dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai pemberi

mandat.Berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan, maka penyediaan

pelayanan pemerintah harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat,

baik secara kualitas maupun kuantitas sebagai upaya pemberian kepuasan

masyarakat penggunanya. Perhatian akan pemberian kepuasan masyarakat ini

sangatlah penting, mengingat kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur dan

keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Bagi orang awam memperoleh sertifikat hak atas tanah itu cukup sulit, dan

memakan waktu yang lama dan biaya cukup mahal. Dalam mendaftarakan hak

atas tanah berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan cukup

berbelit-belit. Keadaan yang demikian ini menimbulkan rasa enggan untuk

mengurus sertifikat hak atas tanah, bila tidak benar-benar mendesak dibutuhkan.

Demikian juga sering dirasakan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan, tenaga dan

waktu yang dibutuhkan untuk mengurus sertifikat hak atas tanah.

Persyaratan pelayanan pendaftaran Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah

ini sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2010, dengan syarat untuk pembuatan sertifikat tanah

itu adalah formulir permohonan, surat kuasa apabila dikuasakan, foto copy KTP
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(kartu tanda penduduk) pemohon dan kuasa bila dikuasakan, bukti kepemilikan

tanah, Foto copy SPPT PBB (surat pemberitahuan pajak tahunan – pajak bumi

dan bangunan), melampirkan bukti SSP/PPh (surat setoran pajak/pajak

penghasilan).

Untuk melengkapi persyaratan Sertifikan Hak Milik (SHM) atas tanah

yang dilalui tidak satu pintu. Masyarakat yang belum mempunyai PBB, harus

mengurus PBB di Dinas Pendapatan Daerah dan uang pajak di bayar melalui

Bank Riau, hal ini membuat masyarakat mengeluh pada prosedur dan persyaratan

pendaftaran Sertifikan Hak Milik (SHM) atas tanah. Selain itu banyak terdapat

banyaknya permasalah di persyaratan misalnya pemalsuan dokumen, coretan-

coretan di surat, rekayasa data untuk kepentingan tertentu. Belum lagi masih

banyak ditemukan berkas yang masih belum lengkap.

Bagi masyarakat awam prosedur pendaftaran Sertifikan Hak Milik (SHM)

atas tanah cukup rumit, misalnya ketika tim pengukuran tanah ingin mengukur

tanah yang dimohonkan,  ketika melakukan pengukuran tanah, harus hadir pihak

sepadan yaitu pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah pemohon agar tidak

terjadi kekeliruan ketika mengukur yang dapat menyebabkan sengketa/konfik dan

tumpang tindih hak milik tanah. Namun, untuk menghadirkan orang yang

memiliki tanah disebelah tanah pemohon itu sulit, dikarenakan berbagai hal,

seperti orang tersebut tidak bertempat tinggal di daerah tersebut, ini membuat

proses pengukuran menjadi terhambat.

Masyarakat banyak keberatan pada pemabayaran BPHTB yaitu Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% dari harga tanah
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pemohon.Setelah SK keluar dari panitia A, masyarakat harus terlebih dahulu

membayar BPHTB yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk bisa

mendapatkan Sertifikan Hak Milik (SHM) atas tanah.Dan jika dalam 3 bulan

semenjak keluarnya SK pemohon belum membayar BPHTB maka SK dinyatakan

tidak berlaku lagi. Banyak masyarakat yang merasa berat untuk membayar

BPHTB sebesar 5%.

PelayananKantor Pertanahan pertanahan tidak luput dari perhatian

berbagai pihak, karena dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan, masih banyak

terdapat permasalahan yang di keluhkan oleh masyarakat, diantaranya prosedur

yang rumit, berbelit belit, mahal, tidak ada kepastian waktu penyelesaian, dan

sebagainya. Hal ini seperti yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten

Bengkalis.

Tabel1.1 : Perbandingan Jumlah Sertifikat yang sudah di terbitkan, Sisa
Sertifikat Yang Belum diterbitkan, dan Pemohon pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 dan 2014

No Tahun

Jumlah
Sertifikat

yang sudah
diterbitkan

%

Sisa
Sertifikat

yang belum
diterbitkan

%

Jumlah
Pemohon

Pengurusan
Sertifikat

Tanah

%

1 2013 100 18,01 455 81,98 555 100
2 2014 15 5,58 254 94,42 269 100

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis 2015

Dari tabel 1.1. di atas menunjukkan bahwa jumlah pemohon yang

mengurus Sertifikat Tanah di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2013 yaitu 555

pemohon, sedangkan jumlah Sartifikat yang di keluarkan pada tahun tersebut

yaitu 100 Sartifikat(18,01%), jumlah sertifikat yang tersisa adalah 455
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sertifikat(81,98%). Kemudian pada tahun 2014 Jumlah pemohon yang mengurus

Sertifikat Tanah yaitu 269 pemohon, sedangkan jumlah Sertifikat yang di

keluarkan pada tahun tersebut yaitu 15 Sartifikat(5,58%), jumlah sertifikat yang

tersisa adalah 254 sertifikat(94,42%). Dari tabel di atas menunjukkan bahwa

masih terjadinya keterlambatan penyelesaian pensertifikatan tanah di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Kinerja pegawai dapat dilihat dari kuantitas kerja yaitu banyaknya kerja

yang telah dilaksanakan oleh seorang pegawai dalam periode tertentu.Hal ini

dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam penggunaan waktu tertentu dan

kecepatan dalam meneyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan demikian

kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah pekerjaan dan penggunaan waktu.

Penggunaan waktu maksudnya adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam

menyelesaikan tugas dan pekerjaan.Dari table 1.1 menunjukkan kinerja pegawai

kantor pertanahan Kabupaten Bengkalis belum baik, karena belum bias

menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang sudah ditentukan.

Kabupaten Bengkalis memiliki luas 7,773.93km² yang terdiri dari 8

Kecamatan dan 155 Desa/ Kelurahan. 8 kecamatan Bengkalis yaitu,Kecamatan

Bengkalis (luas 514,00 km2), Kecamatan Bantan (luas 424,40 km2), Kecamatan

Bukit Batu (1.128,00 km2),Kecamatan Mandau (luas 937,47 km2), Kecamatan

Rupat (luas 1.524,85 Km2), Kecamatan Rupat Utara (628,50) dan , Kecamatan

Pinggir (luas 2.503,00 Km2), Kecamatan Siak Kecil (luas 742,21

km2).luaswilayah menurut Kecamatan dan dibandingkan dengan luas Kabupaten

Bengkalis, Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503
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km2 (32,20%) dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan

luas 424,4 km2 (5,46%).

Jarak terjauh antara Ibukota kecamatan dengan Ibukota Kabupaten

Bengkalis adalah Ibukota Kecamatan Mandau yaitu Kelurahan Air Jamban (Duri)

dengan jarak lurus 103 km. Dan jarak terdekat selain Kecamatan Bengkalis adalah

Ibukota Kecamatan Bantan, yaitu Desa Selat Baru, dan Ibukota Kecamatan Bukit

Batu, yaitu Kelurahan Sungai Pakning dengan jarak lurus 15 km.

Penduduk Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014 tercatat sebanyak

536.138 jiwa yang terdiri 275.390 jiwa laki-laki dan 256.691 jiwa perempuan.

Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu

236.032 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan

Rupat Utara yaitu 13.999 jiwa.

Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi Ibukotanya

adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis.Pusat Administrasi berada

di Pulau Bengkalisuntuk urusan pemerintahan (surat-surat izin dan lain

sebagainya), termasuk di bidang Pertanahan. Hal ini membuat masyarakat

Kecamatan lain yang mempunyai jarak cukup jauh dari pulau Bengkalis dalam

berurusan di Kantor Pertanahan menjadi terkendala karena terkendala oleh jarak.

Sarana transposrtasi ke pulau Bengkalis salah satunya adalah kapal Roro

yakni kapal yang dapat mengangkut barang dan kenderaan roda empat.Karena

sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kepulauan,

maka tranportasi menggunakan angkutan air/laut lebih dominan.
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Kinerja pelayanan di Kantor Pertanahan sangat tergantung dari pribadi

masing-masing pegawai dan kondisi wilayah yang bersangkutan.Kondisi wilayah

yang berdampak pada kompleksitas masalah.Semakin luas wilayah tersebut

ditambah dengan prospek perkembangan ekonomi yang menyajikan masalah

pertanahan di wilayah bersangkutan sangat beragam. Otomatis volume pekerjaan

yang masuk ke kantor Pertanahan juga sangat banyak dan tentu saja ini akan

mempengaruhi kelancaran pelayanan pada kantor pertanahan, apakah itu lancar

atau tersendat-sendat. Bertambahnya volume pekerjaan kemungkinan

memyebabkan kelambatan pelayanan semakin besar.

Jumlah pegawai pada kantor pertanahan Kabupaten Bengkalis adalah 40

orang, masyarakat atau pemohon yang datang mengurus pendaftaran Sertifikat

Hak Milik (SHM) atas Tanah rata-rata 2 pemohon perhari. Sarana dan Prasarana

yang belum memadai juga menjadi salah satu faktor keterlambatan penerbitan

sertifikat tanah. Dengan fasilitas yang masih sangat terbatas pada seksi

pendaftaran tanah maka petugas dalam melakukan tugasnya banyak mengalami

hambatan terutama dalam hal jaringan internet yang terkadang mengalami

gangguan membuat proses input data jadi terhambat. Seharusnya sarana dan

prasarana yang di sediakan pemerintah dapat dapat dimanfaatkan dengan baik

oleh pegawai, membantu kinerja menjadi lebih mudah dan cepat, agar dapat

meningkatkan qualitas pelayanan di Kantor Pertahanan Kabupaten Bengkalis.
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian

dengan Judul: “Analisis Kualitas Pelayanan Pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Bengkalis (Pendaftaran Sertifikat Hak Milik (SHM) atas

Tanah)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas,maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Bengkalis pada Pendaftaran Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah ?”

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten

Bengkalis pada Pendaftaran Sertifikat Hak Milik (SHM) atas Tanah.

1.4.Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat

diantaranya  adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan

bagi penulis dan pembaca tentang kualitaspelayanan pegawai di Kantor

Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada Pendaftaran Sertifikat Hak Milik

(SHM) atas Tanah.

2. Secara praktis,penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan

atau  referensi bagi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis

dalam hal melaksanakan Penerbitan Sartifikat Hak Milik (SHM) Atas

Tanah.
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3. Secara akademis,penelitian ini diharapkan dapat memeperkaya karya

ilmiah dan sebagai bahan referensi maupun pembanding bagi mahasiswa

yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulis akan membagi menjadi enam

Bab bahasan, dimana masing-masing bab dibagi-bagi lagi menjadi sub-bab

dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian

dan manfaat penelitian serta sitematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan meguraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini

sehingga didapatlah ditarik suatu hipotesa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi

dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV : GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, struktur

organisasi, uraian tugas, dan aktifitas kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.
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BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab

sebelumnya.


