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ABSTRACT 

 
Public services have become the responsibility of the government as the main actor who must provide services to 

every citizen without exception. Through public services, the government has provided a wide range of products services to 

the community that one of its products is a land certificate. Through the land office in each district and the city, the public 

can obtain a certificate as proof of legal ownership of land. This study aimed to describe the quality of public services in 

Sidoarjo District Land Office. To determine how the quality of service in Sidoarjo District Land Office, the researchers 

used 12 aspects of the quality of public services in accordance with UU No. 25 of 2009 about public service. This study 

used a qualitative approach. Informants were randomly selected where the informants are few staff and the people who 

have to get service in Sidoarjo District Land Office. The conclusion from this research is that the quality of existing services 

in Sidoarjo District Land Office less than optimal.. However, some aspects such as punctuality, the balance of rights and 

obligations, as well as facilities and special treatment for the vulnerable, is still not exactly good. 
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Pendahuluan 

Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional 

(BPN)  mengeluarkan sebuah bukti sah kepemilikan 

tanah yang disebut dengan sertifikat tanah. Dengan 

adanya sertifikat penguasa lahan mempunyai bukti 

kepemilikan tanah yang sah dan tidak diragukan 

legalitasnya. BPN yang saat itu menjadi salah satu 

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) 

mengemban tugas untuk mengurusi hal-hal yang 

berkaitan dengan pertanahan. Masyarakat yang ingin 

mengurusi keperluannya berkaitan dengan pertanahan 

selalu mempercayakan urusan tersebut kepada BPN. 

BPN sebagai salah satu lembaga birokrasi yang 

ada di Indonesia dituntut untuk dapat melaksanakan 

pelayanan dengan baik mengingat kondisi pelayanan 

publik di Indonesia yang masih cukup buruk. 

Permasalahan-permasalahan birokrasi seperti pelayanan 

yang rumit, lambat, mahal, dan penuh dengan praktek 

KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) masih ada hingga 

sekarang dan sangat sulit untuk dihilangkan. Akibatnya, 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

cenderung rendah. 

Menurut laporan akhir tahun yang dibeberkan 

oleh Ombudsman tahun 2011-2013, BPN selalu turut 

melengkapi daftar 5 instansi yang paling sering 

dilaporkan kepada Ombudsman. Dari tahun 2011 hingga 

tahun 2013, persentase laporan pengaduan BPN 

cenderung selalu turun. Namun jika dilihat dari jumlah 

angkanya justru mengalami peningkatan sebesar 2 kali 

lipat. 160 jumlah laporan di tahun 2012, tiba-tiba 

meledak di tahun 2013 menjadi 365 laporan. Tentu hal 

tersebut mencerminkan bahwa kantor pertanahan yang 

ada di setiap wilayah Indonesia masih belum 

memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada 

masyarakat. 

Dari seluruh kantor pertanahan yang ada di 

Indonesia, kantor pertanahan yang ada di wilayah Jawa 

Timur dinobatkan menjadi instansi pelayanan publik 

yang paling buruk daripada kantor pertanahan yang ada 

di provinsi lainnya. Hasil riset yang dilakukan oleh 

Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur tahun 2012 

menunjukkan bahwa telah terjadi 207 pengaduan yang 

dilaporkan kepada pihak KPP terkait dengan pelayanan 

kantor pertanahan yang berada di bawah standar. 

Pengaduan tersebut berada di 3 kantor pertanahan yang 

dinilai menjadi salah satu kantor pelayanan publik paling 

sibuk dan paling ramai di wilayahnya masing-masing. 3 

kantor pertanahan tersebut antara lain berada di Kota 

Surabaya yang diakumulasi dari 3 kantor pertanahan 

dengan total 88 pengaduan atau sebanyak 42,51 persen, 

Kabupaten Banyuwangi dengan 16 pengaduan atau 7,73 

persen, dan Kabupaten Sidoarjo dengan 12 pengaduan 

atau sebesar 5,80 persen. 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya menjadi yang 

paling banyak diadukan karena memang kondisinya yang 

berada di pusat perekonomian dan birokrasi Provinsi 

Jawa Timur. Selain itu, kantor pertanahan di Surabaya 

jumlahnya tak hanya satu, namun ada tiga kantor 

pertanahan yakni Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Provinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kota Surabaya 
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I, dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Di 

Kabupaten Banyuwangi, kantor pertanahan menjadi 

kantor birokrasi yang sangat sibuk semenjak bupatinya 

yang baru terpilih mengumumkan tentang kebijakan 

reformasi birokrasi dan pelayanan publik terhadap 

seluruh instansi di kabupaten tersebut. Akibatnya, 

seluruh instansi pelayanan publik yang ada di 

Banyuwangi berlomba-lomba melakukan pembenahan 

internal organisasi agar dapat beradaptasi dengan 

kebijakan tersebut termasuk kantor pertanahan. 

Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo, sejak dahulu 

kondisi pelayanan publiknya sangat sibuk dan cenderung 

ramai setiap harinya, termasuk Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana tidak, Kabupaten 

Sidoarjo merupakan kabupaten yang juga menjadi pusat 

perekonomian terbesar kedua setelah Kota Surabaya. 

Faktor lokasi yang berada sangat strategis, yakni di 

sebelah selatan Kota Surabaya secara langsung 

membawa dampak yang cukup positif bagi pertumbuhan 

ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tak salah bila 

semua instansi pelayanan publik yang ada di Kabupaten 

Sidoarjo juga menjadi instansi tersibuk, sama seperti 

yang ada di Kota Surabaya. Berbagai permasalahan 

pelayanan seperti lambatnya jangka waktu pelayanan dan 

kurangnya pertanggung jawaban Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo tentu saja akan berdampak pada 

tingginya masyarakat yang tidak puas dan melakukan 

aksi protes terhadap pelayanan tersebut. Jangka waktu 

penanganan yang molor dan cukup lama dialami oleh 

masyarakat yang mengurus sertifikat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimanakah kualitas pelayanan yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Bagi pemerintah, 

penelitian ini bermanfaat agar pihak pemerintah, baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat 

mengambil kebijakan yang tepat untuk menciptakan 

pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Bagi Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini 

bermanfaat sebagai rujukan agar Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo dapat mengambil langkah yang tepat 

untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang 

diberikan. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bermanfaat 

untuk menambah wawasan peneliti secara langsung 

dengan turun dan terlibat langsung dalam proses 

penelitian. Selain itu dengan penelitian ini, peneliti dapat 

memahami dan mengerti tentang salah satu bagian dari 

studi administrasi negara khususnya yang berkaitan 

dengan pelayanan publik. Bagi peneliti yang lainnya, 

semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan 

atau referensi apabila peneliti yang bersangkutan ingin 

meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan studi 

pelayanan publik. Sedangkan bagi civitas Universitas 

Airlangga, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

khasanah ilmu yang ada di lingkungan civitas Universitas 

Airlangga. Dengan adanya penelitian ini, pihak civitas 

Universitas Airlangga baik mulai dari dosen, mahasiswa, 

karyawan, dan civitas lainnya dapat menggunakannya 

sebagai referensi untuk menambah wawasan keilmuan 

yang berkaitan dengan studi administrasi negara 

khususnya pelayanan publik. 

Pelayanan Publik sebagai salah satu disiplin 

ilmu administrasi negara menegaskan bahwa pemerintah 

adalah aktor utama yang harus memberikan pelayanan 

kepada warga negaranya. Sebagai aktor utama yang 

berfungsi untuk melayani masyarakat, pemerintah 

melalui lembaga-lembaga birokrasinya dituntut untuk 

memberikan pelayanan publik yang maksimal dan 

memuaskan. Sepanjang umurnya, masyarakat akan selalu 

menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat 

meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan 

harapan karena secara empiris pelayanan publik yang 

terjadi selama ini masih bercirikan: berbelit-belit, lambat, 

mahal, dan melelahkan (Sinambela, 2006: 4). 

Sesuai dengan penjelasan yang ada dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 

2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Menurut Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 

Tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik, ada 3 jenis pelayanan publik 

yaitu: 

1. Pelayanan Administratif 

Pelayanan administratif adalah pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk dokumen legal yang 

dibutuhkan oleh publik, Dokumen-dokumen tersebut 

antara lain adalah Kartu Tanda Pendudukan (KTP), 

Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi 

(SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), 

Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat 

Tanah, dan masih banyak yang lain. 

2. Pelayanan Barang 

Pelayanan barang adalah pelayanan yang 

menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang 

yang digunakan oleh publik. Barang-barang publik 

tersebut antara lain adalah jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, kebutuhan air bersih, dan 

beberapa fasilitas umum lainnya. 

3. Pelayanan Jasa 

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasikan 

berbagai bentuk jenis jasa yang dibutuhkan oleh 

publik. Pelayanan tersebut antara lain adalah 

pendidikan, kesehatan, transportasi, surat-menyurat 

atau pos, dan lain sebagainya. 
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Kantor pertanahan sebagai lembaga birokrasi 

yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat 

tentunya mempunyai standar operasional prosedur (SOP) 

yang digunakan sebagai acuan dalam proses 

pelayanannya. SOP sebagai acuan pelayanan yang 

diberikan setiap kantor pertanahan kabupaten / kota di 

seluruh Indonesia merujuk pada Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 

2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan 

pertanahan. Menurut peraturan tersebut, ada 6 hal pokok 

yang telah diatur untuk dapat menciptakan pelayanan 

pertanahan yang sesuai dengan standar dan dapat 

memuaskan masyarakat. 6 hal tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelompok dan Jenis Pelayanan 

Dalam peraturan tersebut, ada 6 kelompok 

pelayanan yang harus diberikan oleh setiap kantor 

pertanahan yang ada di seluruh Indonesia. Masing-

masing dari kelompok pelayanan tersebut terdiri dari 

berbagai macam jenis pelayanan. Berikut ini adalah 

6 kelompok pelayanan yang diberikan oleh kantor 

pertanahan: 

a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali 

b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 

c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan 

d. Pengukuran Bidang Tanah 

e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan 

f. Pengelolaan Pengaduan 

2. Persyaratan 

Persyaratan pelayanan adalah persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat 

agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut. 

Persyaratan-persyaratan yang wajib diserahkan ke 

kantor pertanahan dapat berupa dokumen pertanahan 

maupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan 

dengan pertanahan. Apabila persyaratan tersebut 

tidak lengkap, maka kantor pertanahan berhak untuk 

menolak berkas permohonan. 

3. Biaya 

Biaya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi 

oleh masyarakat disesuaikan dengan jenis pelayanan 

yang dimohonkan kepada kantor pertanahan. Biaya 

yang dimaksud belum termasuk pajak yang 

dibebankan pada setiap pelayanan yang telah 

dimohonkan. 

4. Waktu 

Waktu penyelesaian pelayanan pertanahan 

dihitung sejak berkas telah memenuhi persyaratan 

dan lunas pembayaran biaya sesuai dengan 

pelayanan yang dimohonkan. Jangka waktu untuk 

penyelesaian masing-masing jenis pelayanan 

pertanahan dihitung berdasarkan hari kerja. 

Sedangkan untuk pelayanan yang lebih dari satu 

jenis pelayanan, jangka waktu ditentukan dengan 

penjumlahan secara kumulatif sesuai dengan waktu 

yang diperlukan untuk masing-masing jenis 

pelayanan. 

5. Prosedur 

Prosedur adalah tahapan proses pelayanan untuk 

masing-masing jenis kegiatan yang telah 

dimohonkan kepada kantor pertanahan. Tentunya 

ada perbedaan prosedur untuk setiap jenis pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. 

6. Pelaporan 

Pelaksanaan pelaporan menjadi tanggung jawab 

setiap kepala kantor pertanahan kabupaten / kota dan 

harus dilaksanakan setiap bulan untuk melaporkan 

hasil pelaksanaan pelayanan kepada kepala kantor 

wilayah. Kemudian, kepala kantor wilayah juga 

harus melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan 

kepada Kepala BPN RI setiap bulannya. 

Kantor pertanahan sebagai lembaga birokrasi 

tentunya mempunyai kewajiban untuk memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. 

Albrecht menegaskan bahwa “the organization exists to 

serve the needs of the people who are serving the 

customer” (Albrecht & Zemke, 2004: 41). Artinya 

bahwa setiap lembaga birokrasi mempunyai kewajiban 

untuk melayani kebutuhan masyarakat. Melalui ketiga 

elemen seperti sumberdaya, sistem, dan strategi 

pelayanan, customers menjadi prioritas utama pelayanan 

dimana ketiga elemen tersebut bersinergi untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

Pemerintah melalui UU nomor 25 tahun 2009 

telah menetapkan tentang pedoman-pedoman 

penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan 

berkualitas. Lembaga birokrat selaku penyelenggara 

pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk: 

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 

2. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan 

maklumat pelayanan;  

3. Menempatkan pelaksana yang kompeten; 

4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 

pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim 

pelayanan yang memadai; 

5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai 

dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; 

6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 

pelayanan; 

7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap 

pelayanan yang diselenggarakan; 

9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan 

tanggung jawabnya; 

10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi 

penyelenggara pelayanan publik; 
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11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan 

hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau 

melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; 

dan 

12. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk 

hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan 

hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari 

lembaga negara atau instansi pemerintah yang 

berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Untuk dapat menggambarkan tentang kualitas 

pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo, peneliti menggunakan aspek yang ada dalam 

Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Aspek-aspek 

yang ada dalam peraturan tersebut sangat kompleks dan 

dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan 

yang ada di lembaga-lembaga penyedia layanan publik. 

Ada 12 asas pelayanan yang harus dipenuhi setiap 

lembaga pelayanan agar masyarakat sebagai pengguna 

jasa dapat puas terhadap pelayanan yang ada. 12 asas 

tersebut antara lain adalah: 

1. Kepentingan Umum 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan pelayanan untuk kepentingan umum 

atau hanya kepentingan pihak-pihak tertentu saja. 

2. Kepastian Hukum 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan produk pelayanan yang legal dan 

mempunyai dasar hukum yang kuat. 

3. Kesamaan Hak 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan pelayanan yang adil tanpa membedakan 

masyarakat yang datang sehingga hak-hak yang 

didapatkan oleh masyarakat satu dengan yang 

lainnya sama. 

4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan hak-haknya 

secara layak setelah melakukan kewajiban untuk 

memperoleh pelayanan yang ada. Hak-hak yang 

dimaksud adalah memperoleh pelayanan yang layak 

serta mendapatkan sertifikat secara sah dengan 

jangka waktu dan biaya sesuai dengan standar. 

Sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah patuh 

terhadap prosedur yang ada serta mampu membayar 

produk pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. 

5. Keprofesionalan 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

para staf yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan pelayanan secara 

profesional dan berpengalaman sesuai dengan 

bidang kerjanya. 

6. Partisipatif 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan pelayanan dengan melibatkan 

masyarakat secara langsung dalam proses 

pengurusan sertifikat. 

7. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

para staf yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan pelayanan secara adil 

tanpa membedakan suku, agama, ras, dan latar 

belakang setiap individu yang datang ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Para informannya 

adalah masyarakat yang datang untuk mengurus 

sertifikat di lingkungan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo. 

8. Keterbukaan 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan pelayanan secara terbuka dan 

transparan terhadap masyarakat. 

9. Akuntabilitas 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan pelayanan yang layak kepada 

masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab dan 

sesuai dengan yang dijanjikan. 

10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok 

Rentan 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mempunyai 

fasilitas penunjang yang dapat digunakan oleh 

masyarakat yang berkebutuhan khusus. Selain itu, 

aspek ini juga digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan perlakuan khusus terhadap masyarakat 

yang berkebutuhan khusus. 

11. Ketepatan Waktu 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan pelayanan sesuai dengan jangka waktu 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

12. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan 

Aspek ini digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan pelayanan secara cepat, mudah, dan 

terjangkau bagi masyarakat. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
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dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2010: 6). Penelitian kualitatif berbeda dengan 

penelitian kuantitatif dimana jika penelitian kuantitatif 

menekankan pada jumlah data dari responden yang 

diteliti, maka dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat 

memperoleh data berdasarkan kualitas yang diperoleh 

dari informan sehingga data yang diperoleh dapat lebih 

mendalam dan lebih kompleks. 

Lokasi Penelitian berada di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo sebagai lembaga yang melaksanakan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Alasan dari 

pemilihan lokasi tersebut adalah karena sesuai dengan 

permasalahan yang telah dijelaskan dimana Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu 

dari 3 kantor pertanahan yang paling sering diadukan ke 

Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur setelah 

Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi terkait 

dengan pelayanannya yang buruk. Selain itu, kantor 

pertanahan yang ada di seluruh wilayah Indonesia juga 

telah menjadi lembaga yang paling sering dilaporkan ke 

Ombudsman Republik Indonesia. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan tipe 

penelitian kualitatif deskriptif, maka peneliti 

menggambarkan dan menginterpretasikan suatu objek 

yang ada di lapangan sesuai dengan fakta yang ada. Studi 

deskriptif menggambarkan fenomena sosial yang ada di 

lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hasil 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data yang 

diperoleh berasal dari naskah wawancara, catatan-

catatan, foto, dokumen pribadi, serta dokumen resmi. 

Instrumen dari penelitian ini adalah manusia 

atau peneliti itu sendiri. Hal itu dilakukan karena jika 

memanfaatkan alat yang bukan manusia dan 

mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang 

lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat 

tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap 

kenyataan-kenyataan di lapangan. Informan dipilih 

secara random dan purposive. Informan sebagian besar 

adalah masyarakat pengguna layanan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Kriteria informan hanya 

masyarakat yang telah selesai melaksanakan seluruh 

proses pelayanan pengurusan sertifikat di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. 

Ada 2 jenis data dalam penelitian ini, yakni (a) 

data primer dan (b) data sekunder. Data primer adalah 

data yang berasal langsung dari informan-informan yang 

menjadi sample penelitian. Teknik yang akan dilakukan 

dalam mengumpulkan data primer adalah (a) wawancara, 

(b) observasi atau pengamatan, dan (c) dokumentasi. 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua 

pihak, yakni pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan serta yang diwawancarai 

(interviewee). Sedangkan teknik observasi dilakukan 

langsung di lokasi penelitian dengan cara mengamati 

kondisi yang ada serta melakukan pengamatan yang 

mendalam untuk mengetahui gambaran-gambaran objek 

penelitian yang ada. Selain itu, dilakukan juga teknik 

dokumentasi sebagai bentuk visualisasi terhadap objek-

objek yang diamati. Peralatan dokumentasi bisa berupa 

kamera untuk mengabadikan gambar serta voice recorder 

yang digunakan untuk merekam percakapan sangat 

melakukan proses wawancara. Berbeda dengan data 

primer, data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui sumber-sumber lainnya. Sumber-

sumber tersebut bisa berasal dari arsip resmi, media 

online, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

Untuk dapat mengetahui keabsahan data, maka 

digunakan teknik triangulasi sumber data. Beberapa 

teknik tersebut antara lain adalah: (a) membandingkan 

data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; (b) 

membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (c) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu; (d) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang lain; serta (e) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Untuk analisis data, peneliti melakukan analisis 

sesuai dengan yang dipaparkan oleh Miles dan 

Huberman. Proses analisis terdiri dari tiga proses yaitu: 

(a) reduksi data, (b) Penyajian data, serta (c) penarikan 

kesimpulan. Kemudian data-data yang diperoleh tersebut 

akan dilakukan pemaparan serta interpretasi secara 

mendalam. Tahap pertama adalah reduksi data. Tahap ini 

sangat penting dalam proses analisis data karena data 

yang sangat banyak dan bermacam-macam tersebut akan 

direduksi sehingga dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan (Sugiyono, 2005: 1992). Tahap selanjutnya 

adalah penyajian data. Dalam tahap ini, data disajikan 

melalui pola-pola serta hubungan yang terorganisasikan. 

Selain itu, data disajikan dalam bentuk teks secara 

naratif. Dan tahap terakhir adalah tahap penarikan 

kesimpulan. Pada tahap yang terakhir ini, kesimpulan 

masih bersifat sementara dan akan terus berubah seiring 

bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 
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yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan publik 

yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, 

maka peneliti menggunakan 12 aspek kualitas pelayanan 

publik menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik. Kedua belas aspek tersebut 

antara lain adalah: 

1. Kepentingan Umum 

2. Kepastian Hukum 

3. Kesamaan Hak 

4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

5. Keprofesionalan 

6. Partisipatif 

7. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif 

8. Keterbukaan 

9. Akuntabilitas 

10. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok 

Rentan 

11. Ketepatan Waktu 

12. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan 

Aspek kepentingan umum digunakan untuk 

mengetahui apakah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan pelayanan untuk kepentingan 

umum atau hanya kepentingan pihak-pihak tertentu saja.  

Seluruh informan yang dalam hal ini adalah beberapa staf 

yang diwawancarai menyatakan hal yang sama bahwa 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo melayani 

kepentingan umum, tidak melayani kepentingan atau 

pihak-pihak tertentu. Hal itu menunjukkan bahwa Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo memberikan pelayanan 

kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Tidak 

berdasarkan adanya kepentingan maupun tujuan tertentu 

dari salah satu pihak. 

Aspek kepastian hukum digunakan untuk 

mengetahui apakah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan produk pelayanan yang legal 

dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Interpretasi 

terkait legalitas dan kekuatan hukum produk sertifikat 

yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo adalah sertifikat tersebut sudah cukup legal dan 

memiliki kekuatan hukum. Sertifikat merupakan satu-

satunya dokumen legal yang digunakan sebagai bukti 

kepemilikan bidang tanah. Para informan yang 

diwawancarai menyatakan bahwa sertifikat merupakan 

dokumen penting yang tidak boleh digandakan dalam 

bentuk apapun. 

Aspek kesamaan hak digunakan untuk 

mengetahui apakah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan pelayanan yang adil tanpa 

membedakan masyarakat yang datang sehingga hak-hak 

yang didapatkan oleh masyarakat satu dengan yang 

lainnya sama. Hasil wawancara terhadap para informan 

menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan pelayanan tanpa membedakan 

hak-hak yang harus diberikan kepada masyarakat. Harga 

maupun standar pelayanan yang diberikan sebagai hak 

yang didapatkan oleh masyarakat satu dengan lainnya 

adalah sama. Tidak ada yang membayar lebih mahal 

maupun sengaja diberikan harga murah karena faktor-

faktor tertentu. 

Aspek keseimbangan hak dan kewajiban 

digunakan untuk mengetahui apakah masyarakat yang 

datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

mendapatkan hak-haknya secara layak setelah melakukan 

kewajiban untuk memperoleh pelayanan yang ada. Hak-

hak yang dimaksud adalah memperoleh pelayanan yang 

layak serta mendapatkan sertifikat secara sah dengan 

jangka waktu dan biaya sesuai dengan standar. 

Sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah patuh 

terhadap prosedur yang ada serta mampu membayar 

produk pelayanan sesuai dengan yang diinginkan. 

Informannya adalah masyarakat yang datang untuk 

mengurus sertifikat di lingkungan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo. Pada aspek ini, para informan yang 

diwawancarai menyatakan bahwa pelayanan yang 

diberikan kurang seimbang. Masyarakat merasa 

dikecewakan karena mereka telah membayar pengurusan 

sertifikat dengan harga yang tinggi namun sertifikat yang 

diharapkan masih molor, tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, tidak 

ada keseimbangan antara hak yang diterima oleh 

masyarakat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat. 

Aspek keprofesionalan digunakan untuk 

mengetahui apakah para staf yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah memberikan 

pelayanan secara profesional dan berpengalaman sesuai 

dengan bidang kerjanya. Informan yang diwawancarai 

dalam aspek ini adalah masyarakat yang datang 

mengurus sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo. Para informan tersebut menyatakan bahwa 

pelayanan yang diberikan oleh pihak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan oleh para staf 

yang profesional dan berpengalaman di bidang 

pertanahan. Namun ada beberapa informan yang 

mengkritisi umur para staf yang sudah tua. Kendati 

demikian, para staf tersebut dapat melayani secara cepat 

walaupun umur mereka sudah tua. 

Aspek partisipatif digunakan untuk mengetahui 

apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan pelayanan dengan melibatkan masyarakat 

secara langsung dalam proses pengurusan sertifikat. Para 

informan yang diwawancarai menyatakan bahwa Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo selalu melibatkan 

masyarakat dalam proses pengurusan sertifikat. 
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Masyarakat yang tanahnya diukur harus selalu ada dalam 

proses pengukuran sebagai pendamping petugas ukur 

ketika melaksanakan tugasnya. Masyarakat harus 

mengarahkan dan memberitahukan semuanya kepada 

petugas ukur seperti letak patok dan batas-batas tanah 

dari bidang tanahnya. Selain itu, pihak Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo juga melakukan 

koordinasi terhadap para tokoh masyarakat apabila 

sedang melaksanakan sebuah program yang berkaitan 

dengan pertanahan di suatu daerah. 

Aspek persamaan perlakuan digunakan untuk 

mengetahui apakah para staf yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah memberikan 

pelayanan secara adil tanpa membedakan suku, agama, 

ras, dan latar belakang setiap individu yang datang ke 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Para informan 

menyatakan bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah melayani masyarakat tanpa membeda-

bedakan latar belakang mereka seperti suku, agama, ras, 

dan lain-lainnya. Hasil observasi peneliti juga 

menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah melayani masyarakat yang berbeda latar 

belakang secara keseluruhan, tidak diskriminatif. 

Aspek keterbukaan digunakan untuk 

mengetahui apakah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan pelayanan secara terbuka dan 

transparan terhadap masyarakat. Hasil wawancara yang 

dilakukan terhadap seluruh informan menyatakan bahwa 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah melayani 

secara terbuka. Masyarakat dapat mengetahui tentang 

biaya dan prosedur dalam pengurusan sertifikat. Tidak 

ada yang ditutu-tutupi maupun dirahasiakan dari 

masyarakat. 

Aspek akuntabilitas digunakan untuk 

mengetahui apakah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan pelayanan yang layak kepada 

masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab dan 

sesuai dengan yang dijanjikan. Hasil wawancara yang 

dilakukan terhadap para informan menunjukkan bahwa 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo melayani dengan 

penuh tanggung jawab. Walaupun sertifikat yang 

diharapkan masih molor dari waktu yang telah 

ditentukan, namun masyarakat tetap menyatakan bahwa 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah melayani 

dengan penuh tanggun jawab. 

Aspek fasilitas dan perlakukan khusus bagi 

kelompok rentan digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mempunyai 

fasilitas penunjang yang dapat digunakan oleh 

masyarakat yang berkebutuhan khusus. Selain itu, aspek 

ini juga digunakan untuk mengetahui apakah Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah memberikan 

perlakuan khusus terhadap masyarakat yang 

berkebutuhan khusus. Hasil wawancara dari ketiga 

informan yang berasal dari para staf Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa kantor tersebut 

tidak menyediakan fasilitas bagi masyarakat yang 

berkebutuhan khusus. Namun pihak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo memberikan perlakuan khusus bagi 

masyarakat yang datang dengan kondisi seperti itu. 

Aspek ketepatan waktu digunakan untuk 

mengetahui apakah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan pelayanan sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Ketepatan waktu pengurusan sertifikat yang ada di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo belum bisa 

dibilang sesuai dengan standar. Pengurusan sertifikat 

masih molor, tidak sesuai dengan harapan masyarakat 

yang datang ke kantor tersebut. 

Aspek kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan digunakan untuk mengetahui apakah 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

memberikan pelayanan secara cepat, mudah, dan 

terjangkau bagi masyarakat. Dari aspek kecepatan 

pelayanan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah 

melayani secara cepat. Masyarakat tidak perlu lama-lama 

mengantre di ruang tunggu, sama halnya ketika mereka 

di loket. Masyarakat tidak membutuhkan waktu yang 

lama dalam mengurus sertifikat ketika datang ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Dari aspek kemudahan 

prosedur, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 

mempunyai prosedur yang sederhana dan tidak berbelit-

belit. Masyarakat dapat dengan mudah mengurus 

sertifikat karena pihak Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah memberikan pelayanan dengan prosedur 

yang cukup sederhana dan mudah dipahami oleh 

masyarakat. Persyaratan pengurusan sertifikat-pun sangat 

mudah dan tidak memberatkan masyarakat. Dari aspek 

keterjangkauan lokasi, masyarakat dapat dengan mudah 

menuju ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo karena 

lokasinya yang strategis dan dekat dengan pusat Kota 

Sidoarjo. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 

lokasinya berada dekat dengan alun-alun dan jalan arteri 

Surabaya-Malang. Kondisinya yang strategis dapat 

memudahkan masyarakat untuk mengurus sertifikat 

langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Dari 

aspek keterjangkauan biaya, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo memberikan rincian biaya yang 

cukup terjangkau bagi masyarakat. Para informan 

menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk 

mengurus sertifikat tidak terlalu mahal dan relatif bisa 

dijangkau seluruh masyarakat. 

 

Simpulan dan Saran 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di lapangan, maka peneliti menarik 

kesimpulan kualitas pelayanan publik yang ada di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo kurang optimal. Dari 
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aspek kepentingan umum, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo telah melaksanakan pelayanan kepada seluruh 

masyarakat, tidak hanya kepada pihak-pihak tertentu. 

Dari aspek kepastian hukum, produk sertifikat yang 

diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 

telah memiliki kekuatan hukum dan legal. Dari aspek 

kesamaan hak, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 

melayani seluruh masyarakat secara adil, tidak membeda-

bedakan hak yang seharusnya diberikan kepada 

masyarakat. Dan dari aspek keprofesionalan, staf yang 

ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sudah 

cukup profesional dan berpengalaman di bidang 

pertanahan. 

Aspek partisipatif menyatakan bahwa Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sidoarjo selalu melibatkan 

masyarakat dalam pengurusan sertifikat. Selain itu 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tidak 

diskriminatif dan terbuka dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo selalu bertanggung jawab penuh sebagai 

lembaga birokrasi yang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Dari aspek kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo 

juga sudah memenuhi ketiga aspek tersebut. Namun dari 

aspek ketepatan waktu, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo belum bisa menyelesaikan sertifikat dengan 

tepat waktu. Dari aspek keseimbangan hak dan 

kewajiban pun, masyarakat merasa dirugikan karena 

sudah membayar dengan biaya yang cukup tinggi namun 

sertifikat yang diperoleh sebagai hak yang mereka 

dapatkan masih molor dari yang diperkirakan. Selain itu, 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo juga tidak 

memiliki fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat 

berkebutuhan khusus. 

Dari hasil dan kesimpulan yang telah diperoleh 

dari proses penelitian yang telah dilaksanakan, maka 

saran peneliti adalah Kantor Pertanahan Kabupaten 

Sidoarjo harus mampu mempercepat pelayanan dengan 

berbagai cara seperti menciptakan inovasi maupun 

kebijakan terkait dengan permasalahan tersebut. Hal 

tersebut dikarenakan aspek ketepatan waktu yang masih 

molor menjadi permasalahan utama dan masih perlu 

dibenahi. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo juga 

harus menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh 

masyarakat yang berkebutuhan khusus. Walaupun 

masyarakat dengan kondisi seperti itu sangat jarang 

untuk datang ke kantor, namun pihak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Sidoarjo harus tetap melayani mereka karena 

masyarakat berkebutuhan khusus tersebut juga 

mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. 
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