
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Politik Agraria

Menurut Urip Santoso (2012:24)Politik Agraria adalah garis besar

kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan,

memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi

tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan

kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945.

Politik Agraria dapat dilaksanakan, dijemalkan dalam sebuah Undang-

Undang mengatur agrarian yang memuat asas-asas, dasar-dasar, dan soal-soal

agraria dalam garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan

pelaksanaannya.Dengandemikian, ada hubungan yang erat antara politik dan

hukum.

2.2. Konsep Pelayanan Publik

Menurut Sedarmayanti (2009 : 243) Pelayanan berarti melayani suatu jasa

yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang.Kegiatan pelayanan

kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dan fungsi administrasi

Negara.Selanjutnya menurut Sinam dalam Harbani Pasalong (2013:128) adalah

sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap jumlah manusia yang

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meski hasilnya tidak terkait pada suatu
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produk secara fisik. Agung Kurniawan dalam Harbani Paslong (2013:128)

mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemeberian pelayanan (melayani)

keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan

kebutuhan masyarakt oleh penyelenggara Negara.Negara didirikan oleh publik

(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Lijan Poltak Sinambela(2006:6).

Menurut Sedarmayanti (2009:247-248)Perbaikan pelayanan sebagai

berikut :

a. Dalam waktu secepat-cepatnya mengambil langkah perbaikan mutu

pelayanana masyarakat pada masing-masing unit kerja/kantor pelayanan

termasuk Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

b. Langkah perbaikan mutu pelayanan masyarakat diupayakan dengan :

1) Menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat: persyaratan, prosedur,

biaya/tarif pelayanan dan batas waktu penyelesaian  pelayanan, dalam

bentuk buku panduan/ pengumuman/ melalui media lain.

2) Menempatkan petugas yang bertanggung jawab melakukan pengecekan

kelengkapan persyartan permohonan untuk kepastian mengenai diterima

atau ditolaknya berkas permohonan pada saat itu juga.

3) Menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu

ditetapkan, dan bila batas waktu yang telah ditetapkan terlampaui, maka

permohon berarti disetujui.
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4) Melarang dan menghapus biaya tambahan yang dititipkan pihak lain dan

meniadakan segala bentuk pungutan liar, di luar biaya jasa pelayanan

yang telah ditetapkan.

5) Sedapat mungkin menerapkan pola pelayanan terpadu (satu atap satu

pintu) bagi unit kerja kantor pelayanan yang terkait dalam

memproses/menghasilkan satu produk pelayanan.

6) Melakukan penelitian berkala untuk mengetahui kepuasan

pelanggan/masyarakat atas pelayanan yang diberikan, antara lain dengan

penyebaran kuesioner kepada pelanggan/ masyarkat dan hasilnya

dievaluasi dan ditindaklanjuti.

7) Menata system dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai

dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat.

8) Pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat baik langsung

maupun melalui media massa untuk menyampaikan sarana dan atau

pengaduan mengenai pelayanan masyarakat.

2.3. Unsur-Unsur Pelayanan

Menurut Sedarmayanti(2009:247-248) Pemberian pelayanan umum

kepada msyarakat merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai

abdi masyarakat :

Penyelenggaraan pelayanan harus mengandung unsur :

a. Transparasi

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses semua pihak yang

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
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b. Akuntabilitas

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undang.

c. Kondisional

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan

dengan tetap berpegangan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

d. Partisipatif

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan

publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan

masyarakat.

e. Kesamaan Hak

Tidak diskriminasi dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,

golongan, gender dan status ekonomi

f. Keseimbangan hak dan kewajiban.

2.4. Perilaku Pelayanan

Perilaku pelaksanaan dalam pelayanan menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 34.

Pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku

berikut :

a. Adil tidak deskriminatif

b. Cermat

c. Santun dan ramah

d. Tugas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
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e. Professional

f. Tidak mempersulit

g. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

h. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan institusi penyelenggara

i. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

j. Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk mengindari benturan

kepentingan

k. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasaran serta fasilitas pelayanan

public

l. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam

menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi

kepentingan masyarakat.

m. Tidak menyalahgunakan informasi dalam memenuhi kepentingan

masyarkat

n. Sesuai dengan kepantasan

o. Tidak menyimpang dari prosedur.

Keputusan MENPAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, jenis pelayanan dibedakan menjadi 3 (tiga),

adapun 3 (tiga) jenis pelayanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk

dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan
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terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte

Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin

Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin

Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor dan Sertifikat kepemilikan Tanah.

2. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis

barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan

tenaga listrik dan air bersih.

3. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, kesehatan,

penyelenggaraan transportasi dan Pos.

2.5. Penilaian Kinerja Pelayanan  Publik

Moeheriono (2012 ; 163) Penilaian kinerja aparatur pemerintah dapat

dilakukan secara eksternal, yaitu melalui respons kepuasan masyarakat.

Pemerintah telah menyusun alat ukur untuk mengukur kinerja pelayanan publik

secara eksternal melalui Keputusan Menpan No. 25/KEP/M.PAN/2/2004, tentang

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Instansi Pemerintah. Berdasarkan Keputusan tersebut maka terdapat 14 indikator

kriteria pengukuran kinerja organisasi, yaitu :

1. Prosedur Pelayanan : Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

2. Prasyaratan Pelayanan: prasyarat teknis dan administratif yang diperlukan

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
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3. Kejelasan petugas pelayanan: keberadaan dan kepastian petugas yang

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan

tanggungjawabnya ).

4. Kedisiplinan petugas pelayanan: kesungguhan petugas dalam memberikan

pelayanan terutama terhadap konsistensi kerja sesuai ketentuan yang

berlaku.

5. Tanggung jawab petugas pelayanan: kejelasan wewenang dan tanggung

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.

6. Kemampuan petugas pelayanan : tingkat keahlian dan keterampilan yang

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada

masyarakat.

7. Kecepatan pelayanan : target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.

8. Keadilan mendapatkan perlayanan: pelaksanaan pelayanan dengan tidak

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.

9. Kesopanan dan keramahan petugas: sikap dan prilaku petugas dalam

memeberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta

saling menghargai dan meghormati.

10. Kewajaran biaya pelayanan: Keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya

biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.

11. Kepastian biaya pelayanan: kesesuaian anatara biaya yang dibayarakan

dengan biaya yang telah ditetapkan.
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12. Kepastian jadwal pelayanan : pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan

13. Kenyamanan lingkungan: kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang

bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memeberikan  rasa nyaman kepada

penerima pelayanan.

14. Keamanan pelayanan: terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit

penyelenggaraan pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

2.6. Dasar HukumPendaftaran Tanah

Menurut Supriadi (2007:152-153)Pendaftaran tanah merupakan persoalan

yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari

proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu penting nya

persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada

Pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hal

ini sesuai ketentuan dalam pasal 19 UUPA dinyatakan sebagai  berikut :

Ketentuan dalam pasal 19 UUPA dinyatakan sebagai  berikut:

1. Tanah menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran

tanahdi seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
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c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan

masyarakat, keperluan lalu lintas social ekonomi serta kemungkinan

penyelenggraan, menurut pertimbangan Mentri Agraria.

4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan

pendaftaran tanah termaksud dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa

rakyat yang tidak mampu di bebaskan dari pembayaran biaya-biaya

sersebut.

Sebagai tindak lanjut dari perintah psal 19 ayat 1 UUPA tersebut,

Pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang

Pendaftaran tanah. Berpatokan pada perkembangan yang begitu pesat dan banyak

nya persoalan pendaftran tanah yang muncul ke permukaan dan tidak mampu

diselesaikan oleh PP Nomor 10 tahun 1961, maka setelah berlaku selama kurang

38 tahun, pemerintah,mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

pendaftran tanah.

2.7. Pengertian Pendaftaran Tanah

Menutut Urip Santoso (2012:277-287)Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

24 tahun 1997 Pasal 1 yang dimaksud pendaftaran tanah adalah rangkaian

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan,

penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan

daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk
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pemberian surat tanda bukti haknyabagi bidang-bidang tanah yang sudah ada

haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang

membebaninya.

Menurut Supardi (2007:3)Dalam kamus besar bahasa Indonesia

disebutkan pengertian mengenai tanah, yaitu permukkan bumi atau lapisan bumi

yang diatas sekali. Pengertian tanah di ataur dalam pasal 4 UUPA dinyatakan

sebagai Berikut.

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, ytang
disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Dengan demikian, yang dimaksud istilah tanah dalam pasal di atas ialah

permukaan bumi.Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat

dihaki oleh setiap orang atau badan hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul

di atas hak atas permukaan bumi  (hak atas tanah) termasuk di dalamanya

bangunan atau benda-benda yang terdapat diatasnya merupakan suatu persoalan

hukum. Persoalan hukum yang dimaksud adalah persoalan yang berkaitan dengan

dianutnya asas-asas yang berkaitan dengan hubungan antara tanah dengan

tanaman dan banguanan yang terdapat diatasnya. Dengan demikian, yang

termasuk hak atas tanah meliputi juga kepemilikan bangunana dan tanaman yang

ada diatas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak

lain.
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2.8. Tujuan Pendaftaran Tanah

Menurut  Supardi (2007:165) Tujuan Pendaftaran tanah pada pasal 3 PP

Nomor 24 tahun 1997, dinyatakan :

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak

lainyang terdaftar agar mudah dapat membuktikan dirinya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang

tanah dan satuan tanah rumah ssusun yang terdaftar

3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

2.9. Manfaat Pendaftaran Tanah

Urip santoso (2012: 295) Manfaat Pendaftaran Tanah, yaitu :

1. Manfaat bagi pemegang hak

a. Memberikan rasa aman

b. Dapat mengetahui denganjelas data fisik dan data yuridisnya

c. Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak

d. Harga tanah lebih tinggi

e. Dapat dijadikan jaminan utang dengan beban hak tanggungan

f. Penetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) tidak mudah keliru.

2. Manfaat bagi pemerintah

a. Akan terwujudnya tertib adminstrasi pertanahan sebagai salah satu

program catur tertib pertanahan.
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b. Dapat memperlancar kegiatan pemerintah yang bersangkutan  dengan

tanah dalam pembangunan

c. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa

batas tanah, pendudukan secara liar.

3. Manfaat bagi calon pembeli

Bagi calon pembeli atau calon kreditur dapat dengan mudah

memperoleh keterangan yang jelas mengenai data fisik dan data yuridis

tanah yangakan menjadi objek perbuatan hukum mengenai tanah.

2.10. Asas-Asas Pendaftaran tanah

Menurut Urip Santoso (2012:291) menyatakan bahwa dalam pendaftaran

tanah di kenal dua asas yaitu :

1. Asas apcialiteit

Artinya pelaksanaan pendaftran tanah di selenggarakan atas dasar

perundang-undangan tertentu secara teknis menyangkut masalah

pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran peralihannya.Oleh karena itu dalm

pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum

terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik yang jelas mengenai

luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.

2. Asas openbaarheid (asas pulisitas)

Asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek

haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan

pembebananya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap

orang dapat melihatnya.
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2.11. Pengertian Hak Milik

Menurut Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja (2003:29) Hak milik

menurut ketentuan pasal 20 Undang-undang pokok Agraria yang adalah hak turun

temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah dengan

mengingat ketentuan dalam pasal 6. Turun-temurun artinya hak milik dapat

berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal

dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan kepada ahli waris sepanjang

memenuhi syarat sebagai subyek hak milik.Terkuat artinya hak milik merupakan

hak paling kuat atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya

untuk memberikan hak lain di atas suatu bidang tanah hak milik yang dimilikinya

tersebut, yang hampir sama dengan kewenangan negara untuk memberikan hak-

hak atas tanah kepada warganya. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi

wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan ha katas

tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dapat menjadi

induk bagi ha katas tanah yang lain, tidak berinduk pada ha katas tanah yang lain,

dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah

yang lain.

Menurut Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja (2003:29) Dapat diketahui

bahwa dari jenis-jenis hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1

Undang-Undang pokok agrarian, yang berbunyi :

1) Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 ialah :

a. Hak milik

b. Hak guna usaha
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c. Hak guna bangunan

d. Hak pakai

e. Hak sewa

f. Hak membuka tanah

g. Hak memungut hasil hutan

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak tersebut di atas akan

ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara

sebagai disebutkan dalam pasal 53.

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang

memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali

suatu hak lain di atas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat

berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan penegecualian hak guna

usaha) yang hampir sama dengan kewenangan Negara (sebagai penguasa)

untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya.

Dari ketentuan selanjutnya mengenai hak milik yang diatur dalam

Undang-Undang Pokok Agrarian pasal 21 yang menyatakan bahwa :

1. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik.

2. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai

Hak Milik dan syarat-syratnya.

3. Orang asing yang sesudahnya berlakunya uud ini memperoleh Hak Milik

karena pewarisan tanpa wasiat atau campuran harta karena perkawinan,

demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan

setelah berlakunya Unadang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya
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itu. wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak

diperolehnya hak tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka

hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara,

dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap

berlangsung.

4. Selama seseorang di samping kewernegaraan Indonesianya mempunyai

kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan

Hak Milik dan baginya berlaku ketentuan dalam pasal ayat (3) pasal ini.

Menurut Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja (2003:29) Dapat diketahui

bahwa pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga

Negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga Negara asing

dan badan hukum, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan di luar

negeri dengan penegecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam

pereturan pemerintah nomor 38 tahun 1963.

Subyek hak milik atas tanah ada dua yaitu perseorangan dan badan

hukum:

1. Persorangan Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak

milik atas tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang

menentukan bahwa hanya perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia

yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

2. Badan-badan hukum tertentu Pemerintah menetapkan badan-badan hukum

yang dapat mempunyai hak milik hal ini diatur dalam Pasal 21 ayat (2)

UUPA. Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik menurut
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Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1963 tentang Penunjukan

Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, yaitu

bank yang didirikan oleh Negara (Bank Negara), koperasi pertanian, badan

keagamaan, dan badan sosial. Dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Cara pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah negara dan hak pengelolaan,

ditentukan bahwa badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah hak

milik adalah bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosial yang

ditunjuk oleh pemerintah. Selain warga negara Indonesia dan badan-badan

hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38

Tahun 1963 tentang Penunjukan badan-badan hukum yang dapat

mempunyai hak milik atas tanah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang

Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan Hak

pengelolaan, bagi pemilik atas tanah, maka dalam waktu 1 tahun harus

melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain

yang memenuhi syarat

Menurut Supriadi (2007: 154) Dalam Peraturan 12 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah

dilaksnakan berdasarkan asas :
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a. Asas Sederhana

Yaitu agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya

dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan,

terutama para pemegang hak atas tanah.

b. Asas Aman

Yaitu pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan

cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum

sesuai tujuan pendafatarn tanah itu sendiri.

c. Asas Terjangkau

Yaitu keterjakauan bagi pihak-pihak yang memerlukan khususnya

dengan memeperhatikan golongan ekonomi lemah.Pelayanan yang

diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa

terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

d. Asas Mukhtahir

Yaitu kelengkapan yang mememadai dalam pelaksanaan dan

kesinambungan daloam pemeliharaan datanya.Data yang tersedia harus

menunjukkan keadaan yang muktahir.Untuk itu diikuti kewajiban

mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian

hari.

Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara

terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di

kantor Pertanahan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.
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e. Asas Terbuka

Yaitu, Agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh

keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

2.12.Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Menurut Irma Devita Purnamasari(2010:70) Proses pendaftaran tanah

pertama kalinya untuk tanah garapan dilakukan dengan cara :

1. Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Lurah/ Camat perihal tanah yang

bersangkutan

2. Mendapatkan Surat Tidak Sengketa dari RT/RW Lurah

3. Meninjau lokasi dan mengukur tanah oleh Kantor Pertanahan.

4. Menerbitkan Gambar situasi baru

5. Membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan

luas yang tercantum dalam gambar situasi.

6. Memproses pertimbangan kepada panitia A.

7. Memproses penerbitan SK Pemilikan Tanah (SKPT)

8. Membayar uang pemasukan ke Negara (SPS)

9. Memohon penerbitan Sartifikat Tanah.

2.13.Penyertifikatan Tanah

Menurut Irma Devita Purnamasari (2010:72)Dalam pasal 13 ayat 1

Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah, dikenal dua macam

bentuk pendaftaran tanah, yaitu:
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1. Pendaftaran tanah secara sistematis

Pendaftaran tanah yang didasarkan pada suatu rencana kerja dan

dilakasanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Mentri.

2. Pendaftaran tanah secara sporadic

Untuk desakelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran

tanah secara sistematis tersebut.

Perbedaan antara kedua sistem tersebut adalah inisiatif

pendaftarannya.Kalau yang berinisiatif untuk mendaftarkannya adalah

Pemerintah, yang dalam suatu wilayah tertentu secara serentak semua tanah

dibuatkan sartifikatnya, ini disebut pendaftaran secara sistematis.

Jika pemilik tanah yang berinisiatif mendaftarkan tanahnya. Pemilik tanah

dapat mengajukan pendaftaran/penyartifikatan tanahnya kepada kantor Pertanahan

setempat. Hal inilah yang di sebut pendaftran tanah secara sporadis.

2.14.Kegiatan Pendaftaran Tanah

Menurut Irma Devita Purnamasari (2010: 73-79)Kegiatan Pendaftaran

Tanah (Pasal 14-22 PP 24/1997) sendiri terdiri dari:

a. Pembuatan peta dasar pendaftaran

Pada proses ini, dilakukan pemasanagan, pengukuran, pemetaan,dan

pemeliharaan titik dasar teknik nasional. Dari peta dasar inilah dibuat peta

pendaftaran.

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah

Agar tidak terjadi sengketa mengenai batas kepemilkan tanah di suatu

tempat antara pemilik satu dan pemilik lain yang bersebelahan, diwajibkan
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dibuat batas-batas pemelik tanah (berupa patok-patok dari besi kayu)

untuk setiap tanah. Dalam penempatan batas-batas tersebut, harus ada

kesepakatan dengan pemilik tanah yang bersebelahan.

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta

pendaftaran.

Dari batas-batas tersebut, dilakukan pengukuran untuk diketahui luas

pastinya. Apabila terdapat perbedaan luas antara luas tanah yang tertera

pada surat kepemilikan lainnya dan hasil pengukuran Kantor Pertnahan,

pemilik tanah bisa mengambil dua alternatif:

a. Setuju dengan hasil pengukuran Kantor Pertanahan.

Jika setuju, pemilik tanah tinggal mentandatangani pernyataan

mengenai luas tanah yang dimilikinya dan yang akan diajukan

sebagai dasar penyertifikatan.

b. Mengajukan keberatan dan meminta dilakukan pengukuran ulang

tanah yang berada di sebelah tanah miliknya.

d. Pembuatan Daftar Tanah

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan atau dibubuhkan nomor

pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah.

e. Pembuatan surat ukur

Pembuatan surat ukur merupakan produk akhir dari kegiatan pengumpulan

dan pendaftaran tanah, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk

menerbitkan sartifikat tanah.
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2.15.Syarat-syarat Untuk Mengajukan Permohonan Pendaftraan Secara
Individu.

Irma Devita Purnamasari (2010:80) Syarat-syarat Untuk Mengajukan

Permohonan Pendaftraan Secara Individu sebagai berikut :

1. Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan penyertifikatan

tanah miliknya.

2. Surat Kuasa (apabila pengurusnya dikuasakan kepada orang kepada

orang lain)

3. Indentitas diri pemilik tanah (pemohon), yang dilegalisasi oleh pejabat

umum yang berwenang (biasanya notaris) dan atau kelompok

kuasanya;

a. Untuk perseorangan : fotokopi KTP dan KK

b. Untuk badan hukum (dalam hal ini PT/Yayasan/Koperasi:anggaran

dasar berikut seluruh perubahan dan pengesahanannya dari Mentri

yang berwenang.

4. Bukti hak atas tanah yang dimohonkan, yaitu berupa:

a. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan

swapraja yang bersangkutan.

b. Sartifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan PMA No. 9/1959

c. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang,

baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai

kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi semua

kewajiban yang disebut di dalamnya telah dipenuhi.
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d. Petok pajak bumi/landrente,girik,pipil,ketitir, dan verponding

Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10/1961.

e. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi

tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan yang

dibuat sebelum berlakunya PP No. 10/1961 dengan disertai bukti

kepemilikan yang dialihkan, atau

f. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang

tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang

dialihkan, atau

g. Akta ikrar wakaf/ akta peganti ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang

dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanankan PP No. 28/1977

dengan disertai bukti kepemilikan (alas hak) yang diwakafkan, atau

risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang berwenang, yang

tanahnya belum dibukukan dengan disertai bukti kepemilikan yang

dialihkan ,atau

h. Surat petunjuk atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah

yang diambil oleh pemerintah daerah, atau

i. Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang berwenang, yang

tanahnya belum dibukukan dengan disertai bukti kepemilikan yang

dialihkan, atau

j. Surat keterangan riawayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor

pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan disertai bukti
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kepemilikan yang dialihkan dan dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang, atau

k. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun

sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI, dan Pasal VII

ketentuan-ketentuan konversi UUPA, atau

l. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku

sebelum diberlakunya UUPA serta dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang (dalam hal ini biasanya lurah setempat), atau

m. Bukti lain apabila tidak ada surat  bukti kepemilikan, yaitu berupa :

surat pernyataan penguasan fisik lebih dari dua puluh tahun secara

terus menerus dan surat keterangan kepala desa/lurah disaksikan

oleh dua orang tertua adat/penduduk setempat.

5. Surat pernyataan telah memasang tanda batas

6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan

7. Fotokopi SK izin lokasi dan surat keterangan lokasi (apabila pemohon

adalah badan hukum).

2.16.Sartifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Milik Tanah

Menurut Urip Santoso (2010: 42)Pengertian Sartikat menurut pasal 1

angka 20 Peraturan Pemerintah N0.24 Tahun 1997, adalah surat tanda bukti hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat  (2) huruf c UUPA 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

berangkutan.
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Maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan

data yuridis yang telah di daftarkan dalam buku tanah.

2.17. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pembuatan Sertifikat Tanah
Terlambat

Menurut Effendi Perangin(1987:39) Banyak faktor yang menyebabkan

jangka waktu penyelesaian terlambat, anatara lain :

1. Kelengkapan surat-surat yang diperlukan.

Seringkali terjadi si pemohon sendiri ingin cepat urusannya selesai, tetapi

tidak menugurus/memenuhi persyaratan yang diminta.Alasanya

bermacam-macam. Ada yang tidak mau keluar biaya, ada yang tidak

sempat, ada pula yang tidak tahu (tidak diberitahu pejabat) surat-surat apa

dan di instansi mana harus diurus. Tentu saja pejabat agrarian yang

mengurus tidak dapat menyelesaikan urusan permohonan itu selama surat-

surat yang diperlukan belum dipenuhi pemohon.

2. Birokrasi yang tidak sehat di dalam instansi yang bersangkutan dengan

pemohon itu.

3. Koordinasi yang tidak baik anatara instansi yang bersangkutan dengan

pemohon itu.

Satu contoh : panitia A terdiri dari pejabat agrarian, pejabat kantor Bupati

dan pejabat Kecamatan. Untuk memeriksa suatu bidang tanah yang

dimohon seringkali sulit para pejabat itu siap pada waktu yang diperlukan
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saat ini, pejabat A yang tidak sempat, pada saat nanti pejabat B yang

kebetulan rapat.

4. Mental beberapa pejabat yang menangani permohonan itu sudah rusak,

mengharap suap, kalau tidak diberi, membiarkan prosesnya macet.

Hal-hal yang diatas hanya beberapa sebab yang membuat proses

permohonan hak tidak berjalan lancer dan sulit memastikan waktu

penyelesaian.

Pemohon sebaiknya jangan bosan-bosan menghubungi pejabat agrarian

setempat. Sebab seringkali kalau tidak di tanya, berkas pemohon itu

terjepit di bawah meja dan bisa jadi lapuk di sana.

Menurut Ali Achmad Chomzah(2003:21) Sebagaimana dimaklumi bahwa

akhir-akhir ini masalah pertanahan muncul di permukaan dan merupakan bahan

pemberitaan di media massa. Pada umumnya motif dan latar belakang penyebab

kasus-kasus Pertanahan tersebut sangat bervariasi, yang antara lain :

a. Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau;

b. Harga tanah yang meningkat dengan cepat;

c. Kondisi masyarakat yang semakin menyadari dan mengerti akan

kepentingan dan haknya;

d. Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijaksanaan yang digariskan

pemerintah;

e. Masih adanya oknum-oknum pemerintah yang belum dapat me nangkap

aspirasi masyarakat;
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f. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari

keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakan untuk

kepentingan politik

2.18. Konsep Pelayanan Dalam Islam

Dalam islam segala sesuatu sudah diatur, hal ini telah disebutkan dalam

Al-Qur’an. Dari pedoman umat islam tersebut jika benar-benar berpegang teguh,

sudah sepastinya kita tidak akan tersesat, dan seharusnya memang seperti itulah

kita hidup, baik bertingkah laku, bergaul maupun melakukan pekerjaan. Dalam

hidup punkita juga harus saling membantu, sekalipun itu hanya sebatas saling

menasehati.Untuk itu dalam pembahasan terkait dengan pelayanan Pemerintah

yang dilakukan kepada masyarakat sudah seharusnya pelayanan yang dilakukan

untuk kepentingan masyarakat.Ini merupakan nilai-nilai moral dalam kehidupan

sehari-hari yang tidak dapat ditinggalkan. Menurut Qardhawi (dalam Siti

Muslikhah 2014) ada beberapa nilai dan moral yang harus diperhatikan :

1. Jujur

Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-

amanah yang diberikan. Salah satu dari sekian sifat dan moral utama seorang

manusia adalah kejujuran, karena kejujuran merupakan dasar fundamental dalam

pembinaan umat dan kebahagiaan masyarakat. Firman Allah SWT berfirman

dalam surat At-Taubah ayat 119.
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Artinya : (bagi mereka) kesenangan (sementara) di dunia, kemudian

kepada Kami-lah mereka kembali, kemudian Kami rasakan kepada mereka siksa

yang berat, disebabkan kekafiran mereka.

Dari ayat diatas jelas disebutkan agar kita dapat berprilaku jujur karena

kejujuran menyangkut segala urusan kehidupan dan kepentingan orang banyak.

2. Amanat

Menurt Qardhawi (dalam Siti Muslikhah 2014) amanat adalah

mengabaikan hak dan apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu

melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, berupa atau upah. Allah

SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58.










Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah

adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dari pemaparan ayat diatas, hendaknya pelayanan yang kita berikan untuk

kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi. Tidak dilebihkan atau

dikurangi terkait dengan kepentingan masyarakat dan kemaslahatan orang banyak
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3. Benar

Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan cirri para

nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil, misalnya

berbohong dan dusta adalah bagian dari pada orang munafik. Bencana terbesar di

dalam kehidupan sehari-hari ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil,

misalnya berbohong dalam menetapkan harga. Oleh karena itu salah satu karakter

yang terpenting adalah berbuat benar.Qardhawi (dalam Siti Muslikhah : 2014).

Ali Imron 104








Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.Ma'ruf: segala perbuatan yang

mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang

menjauhkan kita dari pada-Nya.
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2.19. Kerangka Pemikiran

Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997

Pendaftaran Tanah

Kinerja Pelayanan Publik

Keputusan Menpan No.
25/KEP/M.PAN/2/2004

Indikator kinerja Pelayanan Pegawai

Keputusan Menpan No.

25/KEP/M.PAN/2/2004

1. Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan
3. Kejelasan Petugas Pelayanan
4. Kedisiplinan Petugas
5. Tanggung jawab petugas Pelayanan
6. Kemampuan petugas pelayanan
7. Kecepatan Pelayanan
8. Keadilan mendapatkan Pelayanan
9. Kesopanan dan KeramahanPetugas
10. Kewajaran biaya Pelayanan
11. Kepastian Biaya Pelayanan
12. Kepastian jadwal Pelayanan
13. Kenyamanan Lingkungan
14. Keamanan Pelayanan

Kepuasan masyarakat
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Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, dapat

dijelaskan bahwa dalam pemberian pelayanan harus sesuai dengan prosedur

pelayanan, prasyarat pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas

pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan,

kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan

keramahan pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan,

kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan

agar terwujudnya pelayanan prima sehingga dapat memberikan kepuasan kepada

masyarakat.

2.20.Penelitian Terdahulu

Sheila Annisa Miranti (2013) yang melakukan penelitian dengan judul

“Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah di kantor Pertanahan Kabupaten Kutai

Timur”dari hasil penulis dilapangan bahwa pelayanan pembuatan sertifikat tanah

di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dari kesederhanaan pelayanan yang

diberikan oleh pegawai Kantor pertanahan dapat dikatakan belum baik. Karena

dalam pelaksanaannya masih cukup rumit karena tidak tersedianya standar operasi

pelayanan yang transparan kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Lilik Nur Hayati (2012) yang,

melakukan penelitian dengan judul “ Kinerja Badan Pertanahan Kabupaten

Sleman Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah”dari hasil penelitian penulis

dilapangan menunjukkan bahwa Kinerja Badan Pertanahan Kabupaten Sleman

termasuk dalam kategori baik, Dilihat dari indikator yang ada yakni produktivitas,
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responsivitas, dan akuntabilitas. Dari segi produktivitas sudah dapat dikatakan

baik karena sudah mencapai target dan sudah memenuhi SPOPP (standar prosedur

operasi pengaturan dan pelayanan). Selanjutnya dari segi responsivitas juga dapat

dikatakan baik, dilihat dari tanggapan pegawai Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Sleman terhadap harapan-harapan, aspirasi dan juga keluhan-keluhan

yang dialami pemohon sertifikasi tanah.Sedangkan dari segi akuntabilitas dapat

dikatakan belum menampakkan hasil. Hal ini diketahui dari melihat pendapat

yang diungkapkan masyarakat yang masih merasa kesulitan dalam permohonan

sertifikat tanah mereka, hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih rumit

sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penerbitan sertifikat tanah.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Eka Hamni Tunjungsari (2007),

yang melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Sertifikat

Tanah Secara Konversi Spordik di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi”

dari hasil penelitian penulis dilapangan menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di

Kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulakan bahwa secara

keseluruhan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Banyuwangi tidak membuat konsumen yaitu pemohon sertifikat tanah merasa

puas. Hal ini ditunjukkan oleh skor negative dari empat dimensi kualitas

pelayanan yang menunjuk kualitas pelayanan yang diberikan masih tidak

baik.Meskipun hanya satu dimensi yang mendapat skor positif yaitu dimensi bakti

langsung.
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2.21.Konsep Oprasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk meminimalisir

kaesalahan pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk

mengoprasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Konsep Oprasional
Variabel Indikator

Kinerja Pelayanan Pendaftaran

Tanah

1. Prosedur Pelayanan

2. Persyaratan Pelayanan

3. Kejelasan Petugas Pelayanan

4. Kedisiplinan Petugas

5. Tanggung jawab petugas Pelayanan

6. Kemampuan Petugas Pelayanan

7. Kecepatan Pelayanan

8. Keadilan mendapatkan Pelayanan

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas

10. Kewajaran Biaya Pelayanan

11. Kepastian Biaya Pelayanan

12. Kepastian jadwal Pelayanan

13. Kenyamanan Lingkungan

14. Keamanan Pelayanan

2.22. Defenisi Konsep

a. Pelayanan

Menurut Sedarmayanti (2009 :243)Pelayanan berarti melayani

suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala

bidang.Kegiatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu

tugas dan fungsi administrasi Negara.
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b. Pendafatran Tanah

Menurut Urip Santoso (2012:227-287) Pendaftaran tanah menurut

PP 24 Tahun 1997 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.

2.23.Variabel Penelitian

Sugiono(2005: 38)Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun variabel dari penelitian ilmiah ini adalah Kinerja pelayanan

Pegawaimemiliki Indikator sebagai berikut :

1. Prosedur Pelayanan

2. Persyaratan Pelayanan

3. Kejelasan Petugas Pelayanan

4. Kedisiplinan Petugas

5. Tanggung jawab petugas Pelayanan

6. Kemampuan petugas pelayanan
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7. Kecepatan Pelayanan

8. Keadilan mendapatkan Pelayanan

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas

10. Kewajaran biaya Pelayanan

11. Kepastian Biaya Pelayanan

12. Kepastian jadwal Pelayanan

13. Kenyamanan Lingkungan

14. Keamanan Pelayanan


