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Abstract 

The purpose of this research is to know the evaluation of service creation of certificate of land in Sambirejo village 

of the subdistrict of Banyuwangi Regency, Bangorejo. Research methods used in this research is to use a descriptive 

qualitative, data collection is done by observation, interviews, and documentation. In this study also uses research 

surveys in order to obtain data regarding the service of making land certificates. The results showed that the service 

of making land certificates in Sambirejo Village went pretty smoothly. But still there are few obstacles still could not 

be overcome by good. Although the aim to fit the desired certificate services, land is already working to improve the 

service of certificate of land in the Sambirejo  village. Some problems or constraints the Ministry making land 

certificates in the Sambirejo village a matter of infrastructure incurred by the citizens in making land certificates. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Desa Sambirejo 

Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi,. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan deskriptif kualitatif, Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian survei guna memperoleh data mengenai pelayanan 

pembuatan sertifikat tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Desa 

Sambirejo berjalan cukup lancar. Namun masih sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik. 

Meskipun tujuan agar sesuai dengan yang diinginkan, pelayanan sertifikat tanah sudah berupaya untuk memperbaiki 

pelayanan sertifikat tanah di Desa Sambirejo. Beberapa permasalahan atau kendala pelayanan pembuatan sertifikat 

tanah di Desa Sambirejo adalah masalah sarana prasarana yang dikeluarkan oleh warga dalam membuat sertifikat 
tanah. 

 

Kata Kunci : Evaluasi Pelayanan, Sertifikat Tanah, Desa Sambirejo. 

 

 

Pendahuluan 

 

Sehubungan dengan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tersebut, dalam pasal 

19 memerintahkan diselenggarakannya 

pendaftaran tanah dalam rangka menjamin 

kepastian hukum yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 1961 dan kemudian 

diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 

tentang pendaftaran tanah yang sampai saat 

ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah 

di seluruh Indonesia. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang pemerintahan 



 

Jejaring Administrasi Publik, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016 

994 

 

daerah, diharapkan dapat memberikan 

dampak nyata yang luas terhadap 

masyarakat di daerah. Pelimpahan 

wewenang dari Pemerintahan Pusat ke 

Daerah memungkinkan terjadinya 

penyelenggaraan pelayanan dengan jalur 

birokrasi yang lebih ringkas dan membuka 

peluang bagi Pemerintah Daerah untuk 

melakukan inovasi dalam pemberian dan 

peningkatan kualitas pelayanan. 

Kabupaten Banyuwangi sebagian 

masih tertutup hutan dan mempunyai 

topografi yang cukup heterogen tentunya 

diikuti dengan pola kehidupan masyarakat 

yang heterogen pula. Bagi mereka yang 

berdomisili dengan jarak yang cukup jauh 

dari pusat kota punya harapan dan keinginan 

yang sama dengan mereka yang berdomisili 

di kota untuk menikmati kemudahan dalam 

memperoleh informasi dan pelayanan 

pemerintah secara cepat, tepat, pasti dan 

transparan. Wilayah kerja yang sangat luas 

tentu saja menuntut Kantor Pertanahan 

Kabupaten Banyuwangi untuk lebih handal 

dan berkompeten dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.  

Pelayanan yang baik sangat diidamkan 

oleh para masyarakat seperti halnya dalam 

pelayanan pembuatan sertifikat tanah di 

Desa Sambirejo. Perlu diadakannya evaluasi 

guna mengetahui apakah pelayanan 

pembuatan sertifikat tanah sdah sesuai 

dengan yang diinginkan oleh semua pihak. 

Berdasarkan hal diatas perlu penulis 

tertarik untuk melakukan penulisan jurnal 

dengan judul “Evaluasi Pelayanan Dalam 

Pembuatan Sertifikat Di Desa Sambirejo 

Kecamatan Bangorejo Kabupaten 

Banyuwangi”. 

 

Tinjauan Pustaka 

Evaluasi 

 

Menurut Umar (2005) evaluasi adalah 

suatu proses untuk menyediakan informasi 

tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu 

telah dicapai, bagaimana perbedaan 

pencapaian itu dengan suatu standar tertentu 

untuk mengetahui apakah ada selisih di 

antara keduanya, serta bagaimana manfaat 

yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan 

dengan harapan-harapan yang ingin 

diperoleh. 

 

Pelayanan Publik 

 

Menurut Lewis dan Gilman (2005) 

pelayanan publik adalah kepercayaan 

publik. Warga negara berharap pelayanan 

publik dapat melayani dengan kejujuran dan 

pengelolaan sumber penghasilan secara 

tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada publik. Pelayanan publik yang adil 

dan dapat dipertanggung-jawabkan 

menghasilkan kepercayaan publik. 

Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai 

pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar 

untuk mewujudkan pemerintah yang baik. 

 

 

Standar Pelayanan Publik 

 

Menurut Rahardjo Adisasmita (2011) 

standar pelayanan publik sekurang-

kurangnya meliputi : 

a. Prosedur Pelayanan 

Prosedur pelayanan harus dibakukan 

bagi pemberi dan penerima pelayanan 

publik, termasuk pengaduan sehingga tidak 

terjadi permasalahan dikemudian hari.  

b. Waktu Penyelesaian 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan 

sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. Semakin cepat waktu 

penyelesaian pelayanan, maka akan semakin 

meningkatkan kepercayaan masyarakat akan 

pelayanan yang diberikan. 

c. Produk Pelayanan 

Hasil pelayanan akan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan harus dipahami secara 
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baik, sehingga memang membutuhkan 

sosialisasi kepada masyarakat. 

d. Biaya Pelayanan 

Biaya pelayanan termasuk rinciannya 

harus ditentukan secara konsisten dan tidak 

boleh ada diskriminasi, sebab akan 

menimbulkan ketidakpercayaan penerima 

pelayanan kepada pemberi pelayanan.  

 

e. Sarana dan Prasarana 

Penyediaan sarana dan prasarana 

pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan publik sangat 

menentukan dan menunjang keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan. 

f. Kompetensi Petugas Pemberi 

Pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, sikap dan perilaku yang 

dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan 

bermutu. 

 

Metode Penelitian 

Jenis dan Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan 

metode survei di Kantor Desa Sambirejo 

yaitu penelitian yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala 

yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara faktual. Peneliti 

bermaksud memperoleh pelayanan 

pembuatan sertifikat tanah di Sambirejo. 

Menurut Fracken (Dalam Moleong, 

2001).   Secara teoritis penelitian merupakan 

penelitian yang menggunakan diri sendiri 

(peneliti) sebagai instrument penelitian. 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti akan 

mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus 

mengikuti data, dalam upaya mencapai 

wawasan-wawasan imajinatif kedalam dunia 

sosial informasi, dimana peneliti diharapkan 

fleksibel dan reflektif tetapi tetap mampu 

mengatur jarak.  

 

Fokus Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan dalam suatu 

organisasi tertentu, terutama dalam 

organisasi publik dengan fokus kajiannya 

menggunakan data aggregate (data yang 

terkumpul untuk satu tujuan). Fokus 

penelitian ini adalah Bagaimana model 

pelayanan pengurusan sertifikat tanah di 

pemerintah Desa Sambirejo. 

 

Obyek Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Kantor 

Desa Sambrejo Kecamatan Bangorejo 

Kabupaten Banyuwangi. 

 

Subyek Penelitian 

 

Pada penelitian ini yang menjadi 

subyek penelitian adalah perangkat Desa 

Sambirejo dan warga Desa Sambirejo, 

secara langsung maupun tidak langsung 

terlibat dalam pelayanan pembuatan 

sertifikat tanah di Desa Sambirejo 

Kecamatan Bangorejo.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode-metode 

sebagai berikut : 

a. Studi pustaka 

Studi pustaka ini bertujuan untu 

memperoleh informasi mengenai teori-teori 

dengan mempelajari buku-buku, perundang-

undangan dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Studi lapangan 

Yaitu pengamatan dengan mengikuti 

kegiatan secara langsung.  Dalam hal ini 

mengikuti kegiatan yang ada, baik itu 

tentang pengembangan industri 

kreatif,pemasaran serta dukungan 

pemerintah. 
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1) Observasi / pengamatan. 

2) Wawancara / interview. 

3) Dokumentasi. 

 

Teknik Analisis Data 

 

Analisa data ini dilakukan setelah 

data-data yang diperoleh terkumpul. Dalam 

hal ini analisa data yang dilakukan 

menggunakan deskriptif kualitatif, menurut 

Sugiyono (2005), analisa data ini terdiri dari 

: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Proses pemilihan atau mereduksi data 

yang berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok,  memfokuskan pada hal-hal 

yang penting yang di dapat dari lokasi 

penelitian. 

1) Data Display (Penyajian Data) 

Penyajian data bias dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan 

antar kategori.  Dalam arti pengorganisasian 

data menjadi sekumpulan informasi yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan. 

2) Verifikasi (Menarik Kesimpulan). 

Kegiatan untuk menyimpulkan 

catatan-catatan dilapangan dimana 

kesimpulan awal yang di kemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.   

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pembahasan 

 

Layanan pembuatan sertifikat tanah di 

kantor Desa Sambirejo merupakan bentuk 

pemberian pelayanan kepada masyarakat 

dengan cepat dan terpercaya sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta 

perdes nomor 5 Tahun 2002 tentang 

pelayanan desa diantaranya pengurusan 

sertifikat tanah dilakukan dikantor desa 

dengan kerjasama Badan Pertanahan 

Nasional di Kabupaten Banyuwangi, model 

pelayanan ini sudah lama sejak tahun 2002 

perdes itu ada. 

Evaluasi pelayanan dapat dilihat juga 

dengan indikator efektifitas pelayanan 

sebagai berikut: 

a. Efisiensi Pelayanan 

Dimensi efisiensi terkait pelayanan 

sertifikat tanah dikoordinasi oleh pemerintah 

Desa dan yang mengeluarkan serifikat tanah 

adalah kantor BPN Kabupaten Banyuwangi, 

yang dapat dideteksi berdasarkan sub-sub 

indikator berikut: 

1) Waktu 

Waktu pengurusan sertifikasi tanah 

didasarkan pada Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.  

Berdasarkan hasil penelitian menurut 

masyarakat tidak sesuai kapan dan jadwal 

pasti selesai pengurusan sertifikat tanah 

dikarenakan untuk pengurusan sertifikat 

tanah selesai pada tanggal dan jadwal yang 

tidak pasti, intinya pada pengurusan 

sertifikat tanah tidak efektif dalam 

perlaksanaannya di Kabupaten Banyuwangi 

khusunya di Desa Sambirejo denga hasil 

kurang memuaskan dalam efektifitas waktu 

pelayanan yang diberikan baik pemerintah 

desa maupun BPN kabupaten Banyuwangi. 

2) Biaya 

Menurut Kasi Pengendalian dan 

Pemberdayaan, pembiayaan terkait 

pelayanan sertifikasi tanah di atur dalam PP 

No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang berlaku pada BPN. 

Berdasarkan hasil penelitian efisiensi 

pelayanan dari segi biaya dapat dikatakan 

sangat terjangkau bagi masyarakat dan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 13 

Tahun 2010 yang mengatur tarif layanan 

dalam pertanahan.  

Namun, hal yang kemudian menjadi 

kendala adalah Bea Perolehan Hak Tanah 
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Bangunan (BPHTB) yang memilki tarif 

yang sangat tinggi. Ini tentu membebani 

masyarakat sehingga mereka menjadi 

enggan melakukan sertifikasi tanah. 

Sebagaimana kita ketahui untuk 

memperoleh sertifikasi tanah, terlebih 

dahulu masyarakat harus menyelesaikan 

BPHTBnya dahulu. 

 

Evaluasi Pelayanan Pembuatan Sertifikat 

Tanah di Desa Sambirejo 

 

Evaluasi adah suatu proses untuk 

menyediakan informasi tentang sejauh mana 

suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Seperti 

halnya pada pelayanan pembuatan sertifikat 

tanah di Desa Sambirejo perlu diadakannya 

penilaian evaluasi apakah pelayanan tersebut 

sudah sesuai dengan yang diharapkan 

masyarakat dan institusi tekait. 

a. Kejelasan persyaratan 

Persyaratan administrasi dalam 

pelayanan Pertanahan diatur dalam Perkaban 

No. 1 Tahun 2010 tentang Standar 

Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. 

b. Kesederhanaan alur pelayanan 

Prosedur pelayanan sertifikat tanah 

diBPN Kabupaten Banyuwangi didasarkan 

pada PP No 24 Tahun 1997 dan No 3 Tahun 

1997 tentang aturan pelaksanaan dibidang 

pertanahan serta Perkaban No. 1 Tahun 

2010 tentang Standar Pelayanan dan 

Pengaturan Pertanahan dan Perkaban No 18 

tahun 2009. 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang penulis lakukan maka dapat 

digambarkan bahwa prosedur pelayanan 

baik dari segi kejelasan persyaratan 

administrasi maupun kesederhanaan alur 

pelayanan sertifikat tanah di Desa Sambirejo 

sudah dapat dikatakan baik, jelas dan mudah 

dipahami oleh masyarakat. 

 

c. Keramahan Petugas 

Berdasarkan hasi penelitian, petugas 

desa sangat baik menanggapi pertanyaan 

tentang pertanahan dari pengguna layanan 

sertifika tanah. Ia juga menilai, petugas 

layanan sertifika tanah sangat ramah 

memberikan pelayanan pada masyarakat. 

d. Kemampuan Petugas 

Berdasarkan hasil penelitan, petugas 

dari Desa Sambirejo yang ahli, trampil dan 

jujur adalah faktor penting agar tujuan 

pelayanan sertifikat tanah dalam 

memberikan pelayanan sertifikat tanah 

kepada masyarakat secara cepat dan murah 

dapat tercapai. Disinggung mengenai 

peningkatan kemampuan petugas pelayanan 

sertifikat Desa Sambirejo melalui pelatihan-

pelatihan yang diadakan Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Banyuwangi. 

e. Sarana 

Pengurusan sertifikat tanah yang ada 

di Desa Sambirejo dengan tersedianya 

seperti Kantor, Komputer serta transport 

seperti kendaraan untuk mobilitas kekantor 

BPN kabupaten, walaupun kendaraan 

tersebut masih belum hak sepenuhnya milik 

pengeurusan sertifikat tanah, melainkan 

pinjaman dari pemerintah desa Sambirejo. 

f. Prasarana 

Dalam Pelayanan Sertifikat tanah 

Desa Sambirejo, prasarana yang dimaksud 

adalah teknologi informasi. Adanya 

teknologi yang memadai, yang dapat 

memberikan informasi secara lengkap, cepat 

dan akurat merupakan faktor penting untuk 

kelancaran program tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian, sistem 

komputerisasi yang canggih dan siap online 

setiap saat sangat mendukung percepatan 

proses pengurusan tanah melalui pelayanan 

di Desa Sambirejo ini. Pelayanan sertifikat 

tanah Desa Sambirejo merupakan layanan 

sistem yang  sudah online tersambung 

dengan BPN Kabupaten Banyuwangi, 

sehingga memudahkan pelayanan. 
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Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan 

yang telah dilakukan pada evaluasi 

pelayanan pembuatan sertifikat tanah di 

Desa Sambirejo Kecamatan Bangorejo maka 

kesimpulan yang dapat diambil pada 

penelitian ini yaitu : 

a. Evaluasi pelayanan pembuatan 

sertifikat tanahdi Desa Sambirejo dari 

segi kejelasan persyaratan, 

kesederhanaan alur pelayanan, 

keramahan petugas, kemampuan 

petugas, sarana dan prasarana sudah 

berjalan dengan baik seluruh aspek 

pelayanan sudah sesuai dengan yang 

diharapkan. 

b. Dalam hal efisiensi dan efektifitas 

pelayanan masih belum dapat berjalan 

dengan baik terganjal pada faktor 

waktu terselesaikanya sertifikat yang 

tidak dengan jadwal dan biaya yang 

dibutuhkan juga relatif lebih mahal. 

c. Pelayanan pembuatan sertifikat tanah 

di Desa Sambirejo berjala dengan baik 

walaupun terdapat beberapa kendala 

seperti waktu dan biaya. Namun 

kantor Desa Sambirejo sudah 

berupaya selalu memperbaiki 

pelayanan publikya kepada 

masyarakat. 

 

 

Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil kegiatan penelitian 

yang dilakukan, maka penulis memberikan 

rekomendasi supaya pelayanan pembuatan 

sertifikat tanah di Desa Sambirejo 

Kecamatan Bangorejo dapat berjalan dengan 

lancar yaitu seharusnya pihak Desa Samirejo 

berkomunikasi dengan baik soal waktu 

terselesaikanya sertifikat tanah sehingga 

masyarakat dapat memastikan sertifkat tanah 

tersebut selesai dan mengenai sarana 

prasarana juga sebaiknya dapat disediakan 

dengan lengap sehingga dapat memudakan 

petugas dalam pelayanan pembuatan 

sertifikat tanah di Desa Sambirejo. 
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