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Abstract 
 

Public service quality is decreasing year by year, it can be seen from amount of public complaints. One of people’s 

complaints is time-consuming service with complicated procedure. Hence, the serving one and the served one have high possibilities 

to do cooperation outside service procedure and led to brokers. Therefore, reformation on public service is needed through creation 

of service innovations. One of them is Lantum . The aim of this study is to obtain detailed description of Seven Minutes Service 

(Lantum) innovation based on the typology, levels, and innovation categories. Moreover, researcher also wants to know the quality 

of Lantum. Research method of this study is qualitative and the research type is descriptive. This study conducted at Land Affair 

Office of Surabaya II. Informants selected is staffs and applicants of Lantum. Informant determining technique is purposive sampling 

through key informants. Data obtained through in-depth interviews, observations, and documentations and analyzed using data 

reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity examination technique used in this study is triangulation. The result 

of this study shows that based on the typology, Lantum innovation is a service process innovation. Based on the level, it is an 

incremental innovation. It is also classified as an sustaining innovation. Quality of Lantum at Land Affair Office of Surabaya  II in 

general can be considered quite good. 
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Latar Belakang Masalah 
Disetiap negara tentunya memiliki mimpi untuk bisa 

mewujudkan tata pemerintahan yang berprinsip Good 

Governance dalam pelaksanaannya. Hal tersebut sebagai 

salah satu upaya untuk dapat mengembangkan paradigma  

New Public Service, sebagaimana dalam paradigma tersebut 

memandang bahwa warga negara dipandang sebagai citizens 

bukan customer. Merujuk pada Denhardt (2007:45), konsep 

pelayanan publik digagas untuk saling terkait dengan 

tanggung jawab yang demoktaris kepada warganegara. Salah 

satu tugas utama dari pemerintah yakni dapat 

menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good 

Governance), untuk bisa menjanjikan pada warga negaranya 

bahwasanya akan diberikan persamaan perlakuan terutama 

dalam hal pemberian pelayanan publik, karena seluruh 

kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah 

berorientasi pada pemberian pelayanan prima. Berdasarkan 

undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik terdapat asas yang mendasari dalam pelaksanaan 

pelayanan yaitu asas kepentingan umum, kepastian hukum, 

kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, 

keprofesionalan, partisipasif, persamaan perlakuan atau tidak 

diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan 

perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, 

kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Sebagaimana 

pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari 

fungsi aparatur negara sebagai abdi mayarakat selain sebagai 

abdi negara. Namun,  dalam realitanya pelayanan publik 

tersebut jauh dari harapan masyarakat untuk dapat menerima 

pelayanan tersebut dengan baik. Hal tersebut dapat diketahui 

dari banyaknya laporan pengaduan dari masyarakat yang 

setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

 

Tabel 1 

Laporan / Pengaduan Masyarakat 

Periode 2009-2013 

Sumber: Laporan Ombudsman tahun 2013 

Dari diagram batang tersebut tergambar bahwa 

pengaduan masyarakat setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Tahun 2009 terdapat 1.273 laporan, tahun2010 

ada 1.137 laporan, tahun 2011 ada 1.867 laporan dan tahun 

2012 ada 2.209 laporan serta pada tahun 2013 terdapat 5.173 

laporan. Laporan pada tahun 2013 merupakan jumlah laporan 

terbanyak dari pada tahun sebelumnya dan di tahun 2013 pula 

jumlah laporan yang ada tidak sama dengan jumlah laporan 

yang sudah ditindaklanjuti.  
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Pada tahun sebelum 2013 jumlah laporan yang ada 

sama dengan jumlah laporan yang sudah ditindak lanjuti. 

Namun, di tahun 2013 jumlah laporan pengaduan dari 

masyarakat hanya bisa ditindak lanjuti dengan jumlah 5.105, 

tersisah 68 laporan yang belum ditindaklanjuti. Adanya 

laporan yang belum ditindaklanjuti merupakan sebuah 

gambaran bahwa terdapat beranekaragam tuntutanpelayanan 

dari masyarakat. 

Pengaduan yang dilakukan masyarakat tersebut 

lantaran masyarakat belum merasakan puas dan senang 

dengan pelayanan yang telah diterimanya. Rendahnya 

kualitas  pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah 

lama menjadi image buruk dimata masyarakat. Hampir 

semua masyarakat pernah berurusan dengan birokrasi 

(pelayanan publik) mulai dari sejak lahir hingga meninggal. 

Pengaduan masyarakat  disetiap daerah berbeda – beda 

jumlahnya, hal tersebut disesuai dengan jumlah penduduk 

yang ada didaerah tersebut dengan tingkat partisipasi dari 

penduduk daerah tersebut. Jika dilihat dari data pengaduan 

KPP (Komisi Pelayanan Publik) Jatim yang meliputi 38 

Kabupaten atau Kota baik instansi penyelenggara pelayanan 

publik yang merupakan instansi vertikal maupun instansi 

provinsi yang berada di kabupaten atau kota. Sepanjang 

semester I tahun 2014,  jumlah pelaporan masyarakat sebagai 

berikut: 

Tabel 2 

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Daerah Terlapor 

Sumber: Laporan KPP Jatim tahun 2014 
 

Berdasarkan tabel tersebut sepanjang semester I 

tahun 2014, dominasi pengaduan yang berasal dari Kota 

Surabaya dengan posisi pertama yang berjumlah 259 

pengaduan,  kemudian disusul Kota dan 

KabupatenProbolinggo berjumlah 101 pengaduan dan Tuban 

berjumlah 57 pengaduan. Banyaknya jumlah pengaduan di 

Kota Surabaya menandakan bahwa perlunya reformasi dalam 

birokrasi khususnya untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

publik supaya lebih baik lagi. Adapun daftar jumlah 

pengaduan berdasarkan instansi terlapor sebagai berikut: 

Berikut merupakan jumlah pengaduan berdasarkan 

instansi terlapor di Jatim: 

Tabel 3 

Jumlah Pengaduan berdasarkan Instansi Terlapor di Jatim 

 
Sumber: Laporan KPP Jatim tahun 2014 

 
Dari daftartabel tersebut kantor pertanahan masuk 

dalam kategori empat besar dengan jumlah 27 laporan 

pengaduan masyarakat jika dilihat dari segi instansinya. 

Adanya pengaduan terhadap pelayanan merupakan suatu 

bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

telah diterimanya. Situasi ketidakpuasan terjadi manakala 

konsumen telah menggunakan produk atau jasa yang dibeli 

dan merasakan bahwa kinerja atas produk ternyata tidak 

memenuhi harapan (Tjiptono, 2008:164). Dari banyaknya 

laporan pengaduan masyarakat terkait ketidakpuasannya 

terhadap kualitas pelayanan yang telah berikan oleh 

pemerintah, mulai terfikirkan upaya perbaikan pelayanan 

yang ada pada birokrasi publik supaya dapat memenuhi 

keinginan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan 

publik.Upaya yang bisa dilakukan untuk bisa menciptakan 

pelayanan prima dengan melakukan reformasi pada 

pelayanan publik yang salah satunya melalui inovasi.  

Menurut Bekker, dkk (2011:4) Konsep inovasi 

tidak hanya merujuk untuk inovasi teknologi, tetapi juga pada 

inovasi layanan, inovasi organisasi, inovasi pemasaran, 

inovasi proses, inovasi konseptual dan sebagainya. Hal ini 

inovasi dapat dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk 

tergantung pada konteks.Wujud dari reformasi pelayanan 

melalui inovasi tersebut salah satunya telah dilakukan oleh 

KantorPertanahan Kota Surabaya II dengan menunculkan 

inovasi Layanan Tujuh Menit (LANTUM). Inovasi Lantum 

atau Layanan Tujuh Menit merupakan suatu bentuk inovasi 

layanan pertanahan yang hanya ada di Kantor Pertanahan 

No Instansi Terlapor Jumlah Persentase 

1 BPJS 153 28.87 % 

2 Bupati/Walikota 107 20.19 % 

3 Desa/Kelurahan 88 16.60 % 

4 Kantor Pertanahan 27 5.09 % 

5 

Dinas Pekerjaan 

 Umum 26 4.91 % 

6 DISNAKER 20 3.77 % 

7 KPU 15 2.83 % 

8 Kepolisian 13 2.45 % 

9 DISPENDUK CAPIL 9 1.70 % 

10 PLN 8 1.51 % 

11 DISPENDA 5 0.94 % 

12 Kecamatan 4 0.75 % 

No Daerah Terlapor Jumlah Persentase 

23 Madiun Kab 1 0.19 % 

24 Pasuruan Kab. 1 0.19 % 

25 Tulungagung 1 0.19 % 

JUMLAH 530 100 % 
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Kota Surabaya II, yangmana pelayanan dapat diselesaikan 

lebih cepat dari standar waktu yang telah ditentukan. Layanan 

dapat diselesaikan dalam waktu 7 menit sehingga dapat 

ditunggu oleh pemohon layanan.  

Proses pelayanannya telah menerapkan Sistem 

Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Alasan dari adanya 

inovasi tersebut yakni adanya permasalahan  dengan 

banyaknya jumlah keluhan dari masyarakat terkait pelayanan 

di kantor pertanahan, dimana prosedur pengurusannya dirasa 

memerlukan waktu yang lama lantaran pihak aparat dari 

kantor pertanahan membutuhkan waktu yang lama untuk 

pencarian buku tanah fisik yang merupakan bagian dari 

proses penyelesaian pelayanan. Selain itu, adanya 

keterbatasan sumber daya manusia. Namun, sesudah adanya 

Lantum semua data terkait buku tanah fisik telah tersimpan 

secara digital sehingga dalam pelayanan lebih praktis, cepat, 

efisien dan efektif. Sebelumnya, adanya waktu layanan yang 

lama dijadikan oleh human error sebagai peluang usaha 

bisnis menjadi calo yang bisa menyebabkan penarikan biaya 

yang tinggi kepada masyarakat.  

Tujuan dilaksanakannya Lantum adalah untuk 

percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu 

masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu (kesibukan 

yang tinggi) untuk datang sendiri ke Kantor Pertanahan, 

sehingga diharapkan mampu memangkas peran para calo 

yang menyebabkan “biaya tinggi” dalam pengurusan layanan 

pertanahan. (http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1815-di-

surabaya-ngecek-sertifikat-tanah-cuma-7-menit(diakses pada 

tanggal 24 April 2015 pukul 20.00 WIB). 

 

No. Instansi Terlapor Jumlah Persentase 

13 KPP Pratama 4 0.75 % 

14 PDAM 4 0.75 % 

15 RSUD 4 0.75 % 

16 BRI 3 0.57 % 

17 KPU 3 0.57 % 

18 PUSKESMAS 3 0.57 % 

19 SAMSAT 3 0.57 % 

20 DIKNAS 2 0.38 % 

21 DPRD 2 0.38 % 

22 Lain-Lainnya 2 0.38 % 

23 Badan Penanaman  

Modal Prov jatim 
1 

0.19 % 

24 BANK MANDIRI 1 0.19 % 

25 Bea Cukai 1 0.19 % 

26 BKD 1 0.19 % 

27 BKSDA 1 0.19 % 

28 BNI 1 0.19 % 

29 BPM 1 0.19 % 

30 Citilink 1 0.19 % 

31 Dinas Perijinan 1 0.19 % 

32 Dinas Perikanan dan  

Kelautan 
1 

0.19 % 

33 Garuda Indonesia 1 0.19 % 

34 Kejaksaan 1 0.19 % 

35 Kemenag 1 0.19 % 

36 Kementrian Pertanian 1 0.19 % 

37 Koperasi 1 0.19 % 

38 Lembaga  

Pemasyarakatan 
1 

0.19 % 

39 Pengadilan Hubungan  

Industrial 
1 

0.19 % 

40 Pengadilan Negeri 1 0.19 % 

41 PT Super Dry 1 0.19 % 

42 PT. Jasa raga Adika 1 0.19 % 

43 PT. KAI 1 0.19 % 

44 PT. PISMA CIKAL 1 0.19 % 

45 SUCOFINDO 1 0.19 % 

46 Swasta 1 0.19 % 

47 Angkasa Pura I 1 0.19 % 

JUMLAH 530 100% 

 

Hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur layanan yang ada 

di Kantor PertanahanKota Surabaya II. Adanya kasus pungli 

disebabkan oleh salah satunya prosedur dan waktu dalam 

pengurusan sertifikat yang lama, sebagaimana hal tersebut 

tidak diinginkan oleh masyarakat.Selain itu, dapat 

menciptakan opportunity costs bagi pengguna layanan untuk 

berhubungan dengan para penyelenggara 

layanan.Sebagaimana seperti yang diungkapkan oleh 

pendapatDwiyanto (2008:232) bahwa sering terjadinya 

praktik pungutan liar (pungli) di hampir semua birokrasi 

pelayanan publik.Praktik semacam ini dianggap saling 

menguntungkan bagi para pengguna maupun para 

penyelenggara layanan. 

Inovasi Lantum ini diawali dengan 

disusunnyastandarisasi persyaratan, prosedur, waktu dan 

biayalayanan pertanahanserta dimulainya dengan penggunaan 

sistem komputerisasi layanan pertanahan. Adanya inovasi 

layanan pertanahan dimaksudkan untuk dapat memberikan 

layanan yang lebih baik (layanan prima) kepada masyarakat 

atau badan hukum serta stake holder, baik mengenai 

persyaratan,  prosedur, waktumaupun biaya layanan 

sertaterwujudnya transparansi dan akuntabilitas layanan 

pertanahan.Sebagaimanapenerapan sistem komputerisasi 

layanan merupakan wujud dari telah 

mengimplementasikanundang-undang nomor 11 tahun tahun 

2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada 

ringkasan pasal 5 disebutkan bahwa informasi elektronik 

dan/atau data dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya 

merupakan alat bukti hukum yang sah sebagaimana 

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan 

hukum acara yang berlaku di Indonesia. 

Inovasi Layanan Tujuh Menit (Lantum) dilaksanakan untuk 

wilayah kecamatan tertentu dari wilayah kerja Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II, hal tersebut tercantum dalam 

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

Nomor 178/KEP-35.80 / XI/ 2014 tentang penggunaan buku 

tanah fisik dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah di wilayah yang telah ditetapkan pengesahan 

penggunaan buku tanah digital. Adapun maksud dari wilayah 

yang telah ditetapkannya. 

 

Tabel 4 

Wilayah Kecamatan dalam Layanan Tujuh Menit 

No Kecamatan Kelurahan 

1. 

Rungkut 

1. Rungkut kidul  

2. Kalirungkut  

3. Panjaringansari 

4. Kedungbaruk 

5. Medokan Ayu 

6. Wonorejo 

2. 

Gununganyar 

1. Gunung Anyar Tambak 

2. Gununganyar 

3. Rungkut Manunggal 

4. Rungkut Tengah 

3. 
Sukolilo 

1. Keputih 

2. Klampisngansem 

4.  Tambaksari 1. Gading 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1815-di-surabaya-ngecek-sertifikat-tanah-cuma-7-menit
http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1815-di-surabaya-ngecek-sertifikat-tanah-cuma-7-menit
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Layanan ini dilaksanakan jam 09.00 – 15.00 WIB 

pada hari kerja (Senin sampai Jumat) untuk jenis layanan 

tertentu yang meliputi penghapusan Hak Tanggungan (Roya) 

serta pengecekan sertifikat hak atas tanah. Konsep dari 

inovasi Lantum yakni pemberian pelayanan dengan proses 

penyelesaian yang cepat. Hal tersebut dibuktikan melalui alur 

penyelesaian pelayanan sebelum dan setelah adanya Lantum. 

Gambar 1 

Alur Pelayanan Sebelum dan Sesudah Adanya Lantum 

 
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

 
Dari gambar tersebut terlihat bahwa alur pelayanan 

pada Lantum memiliki alur yang lebih singkat dari pada 

layanan yang sesuai dengan SPOPP dengan adanya beberapa 

tahapan proses yang harus dilalui. Adanya alur pelayanan 

yang lebih singkat dapat menciptakan pelayanan yang lebih 

efektif dan efisien. Kondisi seperti itu yang diharapkan oleh 

masyarakat. Selain itu, dengan adanya alur pelayanan yang 

lebih singkat dapat pula mempengaruhi waktu yang 

digunakan untuk proses pelayanan yakni jelas lebih cepat, 

sebagaimana pada inovasi Lantum hanya membutuhkan 

waktu tujuh menit untuk proses penyelesaian layanan jika 

dibandingkan dengan pelayanan berdasarkan SPOPP 

memiliki waktu yang lebih dari tujuh menit. Berikut 

perbandingan waktu pelayanan berdasarkan SPOPP  dan 

Lantum. 

 

Tabel 5 

Waktu Penyelesaian Pelayanan 

Jenis Pelayanan Sesuai 

SPOPP 

LANTUM 

Pengecekan Sertifikat 1 hari kerja 7 Menit 

Hapusnya Hak 

Tanggungan – Roya 

5 hari kerja 7 Menit 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 
 

Waktu yang digunakan dalam pelayanan sesudah 

adanya Lantum lebih singkat daripada sebelum adanya 

Lantum (Sesuai SPOPP). Waktu pelayanan yang berdasarkan 

dengan SOPP tercantum dalam Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional RI Nomor 1 tahun 2010. Adanya 

penyederhanaan prosedur pelayanan danwaktu penyelesaian 

pelayanan yang singkat dapat memberikan pengaruh pada 

kualitas pelayanan untuk menjadi lebih baik dandapat 

meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Adapun indeks 

kepuasan masyarakat, seperti tabel dibawah ini. 

 

Tabel 6 

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2013-2014 

 
Sumber : Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Tahun 2013-

2014 (diolah) 

 

Berdasarkan tabel tersebut indeks kepuasan 

masyarakatmengalami peningkatan.Hal ini menandakan 

bahwa adanyainovasi Lantum dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan pertanahan yang ada di Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II yang sesuai dengan harapan masyarakat. Terlihat 

dari prosentase sangat puas yang mengalami peningkatan dari 

sebelum adanya Lantum (45,12%)  hingga adanya Lantum 

(58,2%) dan prosentase kurang puas mengalami penurunan 

tahun 2013 dengan jumlah prosentase 0,15% sedangkan 

tahun 2014 adanya lantum dengan prosentase 0,05%.  

Adanya inovasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II tidak lain yakni untuk menciptakan kualitas 

pelayanan yang prima. Menurut Sedarmayanti (2009:249) 

Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat minimal sesuai dengan standar pelayanan (cepat, 

tepat, akurat, murah dan ramah). 

Supaya dapat tergambarkan secara jelas terkait 

indeks kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang telah 

dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, 

maka akan disajikan antara hasil pelayanan yang sesuai 

dengan SPOP (sebelum adanya inovasi Lantum). Adapun 

jumlah layanan Roya dari tahun 2014- 2015 yang sesuai 

dengan SPOPP sebagai berikut: 

 

Tabel 7 Jumlah Pelayanan Roya Bulan Januari – Juni Tahun 

2014 

Bulan 

Jumlah Berkas 
Persentase 

(%) Masuk Selesai 
Lewat 

SOP 

Januari 318 312 6 98,11% 

Februari 292 282 10 96,58% 

Maret 399 387 11 97,24% 

April 334 331 3 99,40% 

Mei 320 318 2 99,38% 

Juni 303 291 12 98,20% 

Sumber: Kantor Partanahan Kota Surabaya II 

 

Tabel 8 Jumlah Pelayanan Roya Bulan Januari – Juni Tahun 

2015 

Bulan 

Jumlah Berkas 
Persentase 

(%) Masuk Selesai 
Lewat 

SOP 

Januari 343 327 16 95,34% 

Februari 285 275 10 96,49% 

Maret 342 313 27 92,06% 

April 367 347 20 94,55% 

Mei 343 329 14 95,92% 

Juni 398 378 18 95,45% 

Sumber: Kantor Partanahan Kota Surabaya II 

 

Dari tabel 7 dan 8 terlihat bahwa pelayanan Roya 

dari bulan Januari sampai Juni dalam dua tahun jika dilihat 

dalam setiap bulannya selalu memiliki prosentase diatas 90%. 

Meskipun prosentase dengan angka tersebut terbilang 

memiliki angka yang sangat bagus tetapi masih terdapat 

berkas yang batas penyelesaiannya melewati SOP yakni lebih 

dari lima hari. Menurut petugas pemberi layanan  
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mengatakan,  hal tersebut diantaranya disebabkan oleh 

dokumen (buku tanah dan surat ukur) masih dalam bentuk 

fisik belum tersistem dalam komputerisasi kantor pertanahan 

(KKP) sehingga harus mencarikan dokumen buku tanah fisik 

dari banyaknya tumpukan dokumen yang ada, selain itu alur 

penyelesaian pelayanan yang sesuai dengan SPOPP melalui 

beberapa tahapan sehingga membutuhkan waktu yang lama. 

 

Tabel  9 Jumlah Pelayanan Pengecekan Sertifikat Bulan 

Januari – Juni Tahun 2014 

Bulan 

Jumlah Berkas 
Persentase 

(%) Masuk Selesai 
Lewat 

SOP 

Januari  1500 1487 13 99,13% 

Februari 1590 1571 19 98,80% 

Maret  1611 1600 11 99,31% 

April  1744 1740 4 99,77% 

Mei  1890 1888 2 99,89% 

Juni  1850 1847 3 99,83% 

Sumber: Kantor Partanahan Kota Surabaya II 

 

Tabel 10 Jumlah Pelayanan Pengecekan Sertifikat Bulan 

Januari – Juni  

Tahun 2015 

Bulan 

Jumlah Berkas 
Persentase 

(%) Masuk Selesai 
LewatS

OP 

Januari 1568 1561 7 99,55% 

Februari 1540 1531 9 99,42% 

Maret 1773 1752 21 98,82% 

April 1530 1521 9 99,41% 

Mei 1523 1501 22 98,55% 

Juni 1678 1668 10 99,41% 

Juni 1678 1668 10 99,41% 

Sumber: Kantor Partanahan Kota Surabaya II 

 

Berdasarkan tabel 9 dan 10 dalam pelayanan 

pengecekan sertifikat dari bulan Januari sampai Juli tahun 

2014 – 2015 tercantumkan masih adanya pelayanan 

pengecekan sertifat  yang memiliki batas penyelesaian 

pelayanan melebihi SOP yakni lebih dari satu hari kerja.  

Dari tabel pelayanan pegecekan sertifikat dan 

pengahapusan hak tanggungan atau Roya terlihat bahwa 

masih adanya pelayanan yang melebihi batas SOPnya 

masing-masing, hal ini menandakan bahwa perlu untuk 

melakukan berubahan atau penciptaan hal baru yang 

berkaitan dengan penciptaan manjemen waktu untuk 

mengatur kecepatan waktu pelayanan, dalam hal ini Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II melakukan inovasi Lantum. 

Inovasi memegang peran penting dalam suatu organisasi baik 

dalam sektor publik maupun swasta. Menurut Lena Ellitan 

dan Lina Anatan (2009:31) keunggulan kompetitif organisasi 

dalam persaingan bisnis saat ini, bersumber pada kemampuan 

untuk mengimplementasikan, menghasilkan produk secara 

berkelanjutan,pelayanan dan inovasi. Inovasi 

menghasilkankeunggulankompetitif melalui penciptaan value 

added dan value in use suatu produk. Melihat adanya inovasi 

di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang dapat membawa 

dampak positif bagi masyarakatmaka peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih dalam terkait inovasi Lantum sebagai upaya 

optimalisasi kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II. 

Rumusan Masalah  

Rumusan mmasalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana inovasi Layanan Tujuh Menit (Lantum) 

di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II jika dilihat 

dari tipologi, level dan kategori inovasi? 

2. Bagaimana kualitas dari inovasi Layanan Tujuh 

Menit (Lantum) di Kantor pertanahan Kota 

Surabaya II? 

Tujuan Penelitian  

Tujuan yang dingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran secara rinci bagaimana inovasi 

Layanan Tujuh Menit (Lantum) yang ada di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II dilihat berdasarkan tipologi, 

level dan kategori inovasi serta kualitas dari inovasi Lantum 

jika dilihat berdasarkan lima indikator kualitas pelayanan  

antara tangible, reliability, responsiveness, assurance dan 

empathy. 

Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini secara akademis diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu 

administrasi negara untuk kelanjutannya terutama yang 

mengakaji tentang inovasi pada pelayanan publik sebagai 

upaya dalam optimalisasi kualitas pelayanan. Sedangkan 

manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan 

gambaran informasi terkait inovasi Lantum dan kualitas dari 

inovasi tersebut serta hasil dari penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi refleksi maupun masukan 

kepadaKantorPertanahan Kota Surabaya II untuk 

mempertahankan mutu pelayanan pada Lantum dengan 

memperbaiki kekurangan yang ada. Selain itu, sebagai wujud 

best practice dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II supaya 

dapat diadopsi oleh kantor pertanahan yang lainnya. 

Tinjauan Teori  

Pelayanan Publik 

Dwiyanto (2008:136) pelayanan publik merupakan 

produk birokrasi yang diterima oleh warga pengguna maupun 

masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat 

didefinisakan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan 

oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan warga 

pengguna.Sedangkan berdasarkan Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 mendefinisikan 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga 

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

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik.  

Pada hakikatnya pelayanan publik dilakukan untuk 

mampu menyediakan pelayanan prima kepada masyarakat 

dan sebagai wujud bentuk pelaksanaan kewajiban aparatur 

pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dwiyanto (2008: 20-24) 

mengemukakan terdapat tiga pertimbangan mengapa 

pelayanan publik menjadititik strategis untuk memulai 

pengembangan good governance di Indonesia yakni Pertama, 

pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana negara 

yang diwakili oleh pemerintah berinteraksidengan lembaga-

lembaganonpemerintah.Kedua, berbagai aspek good 

governance. Dalam pelayanan publik, keterlibatan unsur – 

unsur masyarakat sipil  dan mekanisme pasar selama ini 

sudah banyak terjadi sehingga praktik governance dalam 

ranah pelayanan publik sebenarnya bukan suatu hal yang 

baru. Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan 

semua unsur governance. Pemerintah sebagai representasi 

negara, masyarakat sipildanmekanisme pasar memiliki 

kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. 

Inovasi Pelayanan  

Adaptasi terhadap lingkungan dianggap sebagai 

kunci kelangsungan hidup organisasi sekaligus sebagai basis 
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keunggulan untuk bersaing (Muluk 2008:40). 

Disektorpubliksenantiasa seringmengalami cercahan terkait 

banyaknya persoalan yang belum teratasi sementara pada saat 

yang bersamaan tuntutan kebutuhan masyarakat semakin 

berkembang. Adanya inovasi di sektor publik dimanfaatkan 

sebagai sarana untuk mencari solusi baru atas persoalan lama 

yang tak kunjung tuntas. Menurut Young Foundation, 

Innovation is a concept that fleshes out the two intertwined 

activities of capturing new ideas and making these ideas 

work in a given context. Innovation can thus be seen as ‘new 

ideas that work. Sedangkan menurut Stopper (Setijaningrum, 

2009:82) Innovation is simply the introduction of something 

new into the marketplace. Mengartikan bahwa inovasi 

merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk 

memperkenalkan sesuatu baruyang simple pada pasar.  Lain 

halnya dengan Bekkers,dkk (2011:14) Innovation can be 

defined as being a necessary condition for the modernization 

of government in oder to meet new societal challenges. 

Inovasi adalah perubahan yang dilakukan organisasi yang 

didalamnya mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk 

baru, jasa, ide atau proses baru merujuk pada Ellitan 

(2009:36). 

Keberadaan inovasi dianggap memiliki peranan 

yang penting tidak hanya disektor privat melainkan juga di 

sektor publik.Menurut Lena Ellitan dan Lina Anatan 

(2009:31) keunggulankompetitif sebuah 

organisasidalampersaingan bisnis saat ini,bersumberpada 

kemampuan untukmengimplementasikan, menghasilkan 

produk secara berkelanjutan, pelayanan dan inovasi.Inovasi 

menghasilkankeunggulan kompetitifmelalui penciptaan value 

added dan value in use suatu produk. Keberhasilan organisasi 

untuk dapat menciptakan sesuatu produk yang lebih baik 

merupakan sumber keunggulan yang terpenting. Inovasi 

produk mapun teknologi merupakan strategi yang paling 

efektif bagi organisasi untuk bisa menciptakan nilai baru bagi 

pelanggan dan sebagai perantara untuk mencapai keunggulan 

secara kompetitif. Inovasi tidak hanya dapat diterapkan pada 

organisasi yang berteknologi tinggi namun bagi organisasi 

yang berteknologi rendah juga bisa asalnya mampu 

menciptakan nilai baru dan berguna bagi masyarakat secara 

umum. 

 

Inovasi berdasarkan tipologinya  

Mulgan dan Albury (Muluk, 2008:44) menunjukkan bahwa 

“Successful innovation is the creation and implementation of 

new process, product, service and methods of delivery which 

result in significant improvements in outcomes efficiency, 

effectiveness or quality.”Berdasarkan tipologinya inovasi di 

sector publik dibedakan menjadi lima macam yaitu 

1. Inovasi Produk atau layanan  

Bentuk inovasi ini berasal dari perubahan bentuk 

dan desain produk atau layanan dari yang sudah 

ada sebelumnya  

2. Inovasi Proses layanan  

Inovasi yang berasal dari gerakan pembaharuan 

kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada 

kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan 

kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi.  

3. Inovasi metode pelayanan 

Bentuk perubahan baru dalam hal berinteraksi 

dengan pelanggan atau cara baru dalam 

memberikan pelayanan.  

4. Inovasi Kebijakan  

Jenis inovasi ini dapat pula disebut sebagai inovasi 

strategi, sebagaimana inovasi ini mengacu pada 

visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta 

alasannya yang berangkat dari realitas yang ada. 

5. Inovasi Sistem 

Bentuk pembaharuan yang mencakup cara baru 

atau yang diperbaharui dalam berinteraksi dengan 

aktor aktor lain. Atau dengan kata lain adanya 

perubahan dalam tata kelolah pemerintahan 

(changes in governance). 

 

 

Level Inovasi  

Level inovasi mencerminkan adanya variasi terhadap 

besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi yang 

berlangsung. Mulgan dan Albury (Muluk, 2008:46-47) 

mengkategorikan level inovasi kedalam tiga bagian yakni 

Inovasi Inkremental, Inovasi Radikal dan Inovasi 

Transformatif atau Sistemik. 

1. Inovasi Inkremental 

Merupakan jenis leval inovasi yang kemunculannya 

dapat membawa perubahan – perubahan kecil 

terhadap proses atau layanan yang ada.Inovasi 

inkremental memiliki peran penting dalam sektor 

publik karena dapat melakukan perubahan kecil 

yang dapat diterapkan secara terus menerus dan 

dapat mendukung terciptanya pelayanan yang 

responsif terhadap kebutuhan serta dapat 

mendukung nilai tambah. 

2. Inovasi Radikal  

Level inovasi radikal merupakan bentuk perubahan 

secara mendasar dalam pelayanan publik atau 

bentuk pengenalan cara-cara  yang sama sekali baru 

dalam proses keorganisasian atau pelayanan. Level 

inovasi ini masih jarang dilakukan karena dalam 

prosesnya membutuhkan dukungan politik yang 

besar, lantaran memiliki resiko yang lebih besar 

pula. Adanya inovasi radikal diperlukan untuk 

membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja 

pemberian layanan publik dan dengan harapan 

dapat memenuhi harapan pengguna layanan yang 

kemungkinan telah lama terabaikan.  

3. Inovasi Transformatif 

Level inovasi ini sering pula disebut sebagai level 

inovasi sistemis merupakan level inovasi dapat 

membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja 

dan keorganisasian dengan  mentransformasi semua 

sektor dan secara dramatis dapat pula mengubah 

hubungan keorganisasian.  Inovasi jenis ini 

membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat 

memperoleh  hasil yang diinginkan dan 

membutuhkan perubahan yang mendasar dalam 

susunan sosial, budaya dan organisasi.  

Kategori Inovasi  

Inovasi diciptakan dengan tujuan supaya inovasi tersebut 

dapat memiliki add value bagi penerima pelayanan, untuk itu 

pemahaman inovasi tidak hanya terfikirkan tentang 

bagaimana proses pembentukan inovasi dapat terjadi dan apa 

dampak dari adanya inovasi tersebut. Namun hal yang 

terpenting yakni memikirkan akan keberadaan inovasi 

tersebut untuk keberlanjutannya dalam beberapa tahun 

kemudian.Christensen dan Laergreid (Muluk, 2008: 48) 

membedakan kategori inovasi menjadi dua bagian jika dilihat 

darisegi proses yakni Sustaining Innovation dan Discontinues 

(distruptive) innovation 

Sustaining Innovation merupakan kategori inovasi yang 

bersifat terusan. Inovasi ini dapat membawa perubahan baru 

namun dengan tetap mendasarkan pada kondisi pelayanan 
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dan sistem yang sedang berjalan atau p,roduk yang sudah 

ada. Intinya Sustaining Innovation masih memperhatikan 

kondisi pelayanan dan produk yang sudah ada meskipun telah 

terjadi perubahan. Jadi tidak membuat pembaharuan secara 

total. 

Discontinues Innovation merupakan kategori inovasi yang 

bersifat terputus. Jenis inovasi ini memiliki proses yang dapat 

membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi 

berdasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya. Inovasi 

model kedua ini membawa pelayanan atau produk yang 

berbeda, pengguna layanan yang berbeda, dan bahkan 

membutuhkan sumber daya yang berbeda pula. Intinya pada 

discontinues innovation segala perubahan yang ada 

merupakan hal yang baru tanpa melihat atau mendasarkan 

pelayanan dan produk yang telah ada sebelumnya. Adanya 

pembaharuan secara keseluruhan. 

Kualitas Pelayanan Publik  

Pemberian kualitas yang baik menjadi tuntutan bagi 

pemerintah supaya memiliki kemampuan yang lebih untuk 

dapat berinteraksi baik dengan masyakakat sebagai pihak 

yang menerima layanan sehingga terciptanya kepuasan dan 

kualitas yang sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. 

Parasuraman, et al (Purnama, 2006:19)  kualitas layanan 

merupakan perbandingan antara layanan yang dirasakan 

(persepsi) konsumen dengan kualitas layanan yang 

diharapkan konsumen. Kualitas pelayanan dapat dipahami 

sebagai ukuran terkait baik buruknya suatu produk pelayanan 

(barang dan jasa), untuk dapat mengetahuinya dengan 

melihat harapan (expected service) dikaitkan dengan kualitas 

yang dirasakan (perceived service) oleh masyarakat 

(Tjiptono, 2011:180). Jika perceived service melebihi 

expected service maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai 

kualitas ideal dan jika sebaliknya maka dikatakan buruk. Jadi 

baik buruknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan 

penyedia jasa dalam memenuhiharapankonsumen secara 

konsisten. Setiap pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, 

masyarakat berharap pelayanan yang didapatkan memiliki 

kualitas sesuai dengan harapannya yakni bagus dan 

memuaskan. Sementara dimensi kualitas berdasarkan 

pendapat yang dikemukakan oleh Zeithaml, Parasuraman dan 

Berry dalam Dwiyanto (2008:145) sebagai berikut: 

1. Tangibles, yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan 

fasilitas – fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh 

penyedia layanan  

2. Reability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk 

menyelenggarakan pelayanan secara akurat 

3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan 

untuk menolong pengguna layanan dan 

menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas 

4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, 

kesopanan, dan kemampuan para patugas penyedia 

layanan dalam memberikan kepercayaan kepada 

pengguna layanan. 

5. Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian 

kepada pengguna layanan secara individual.  

Metodologi Penelitian  

Metode penelitian merupakan suatu instrumen yang 

digunakan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan 

penelitian, sebagaimana nantinya 

dapatdigunakanuntukmenemukan jawaban atas permasalahan 

dalam penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuallitatif tipe 

deskriptif. Merujuk pada Moleong (2011:6) penelitian 

kualitattif dimaksudkan untuk memahami fenomena tantang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian dilakukan 

di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Teknik penentuan 

informan dilakukan dengan cara purposive sampling 

merupakan penarikan 

informanyangdipilihatasdasarmempertimbangkan secara 

teknis metodologis, sebagaimana informan dipilih sesuai 

kehendak peneliti yang diangggap memiliki posisi terbaik 

dalam artian mengetahui dan memahami tentang 

permasalahan dalam penelitian yang dapat memberikan 

kejelasan jawaban atas permasalahan penelitian 

tersebutdengan cara terlebih dahulu menentukan key 

informan dilanjutkan dengan snowball. Informan dalam 

penelitian ini yakni  petugas  Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II yang memahami tentang permasalahan dalam 

penelitian dan masyarakat pengguna Lantum. Data yang telah  

diperoleh didapatkan dengan cara wawancara secara 

mendalam, observasi dan dokumentasi. Proses analisisa data 

dilakukan dengan cara mereduksi data sebagaimana 

dilakukan penggabungan data yang diperoleh baik secara 

primer maupun sekunder untuk dilakukan pengkategorian 

sesuai dengan tema penelitian lalu data tersebut disajikan 

dalam teks yang berbentuk naratif dan terakhir melakukan 

penarikan kesimpulan. Kemudian validasi data diuji dengan 

triangulasi data sehingga data yang disajikan berupa data 

yang absah. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Inovasi dalam sektor publik tepatnya pada 

pelayanan publik diartikan sebagai suatu terobosan jenis 

pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif 

orisinil dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan 

manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung.Dengan kata lain, keberadaan inovasipelayanan 

publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, 

tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat 

kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada 

kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi tetapi dapat 

berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan 

kualitas pada inovasi yang ada (Suarat Edaran Menpan no 9 

tahun 2014). 

Pelaksanaan inovasi Layanan Tujuh Menit 

(Lantum) yang ada di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

merupakan bentuk inovasi pelayanan pertanahan yang 

mengadopsi sistem dan pola – pola yang berbasis 

digital.Sebagaimana sebelumnya pelayanan dilakukan  secara 

manual dengan  mencari buku tanah fisik yang ada di gudang 

dari bermacam tumpukan kumpulan buku tanah fisik namun 

dengan mengadopsi sistem digital buku tanah fisik tersebut 

dipindai (scan) lalu disingkronisasikan dengan data base 

pertanahan nasional.  Inovasi Lantum yang berasal dari back 

through lalu dibawa ke pusat. Awal mulanya inovasi Lantum 

tersebut bersal dari potensi yang dimiliki oleh Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya dalam menciptakan suatu hal yang 

baru supaya pelayanan publik yang ada menjadi lebih efisien 

dan efektif, dari potensi yang dimiliki tersebut muncullah 

inovasi Lantum karena Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

merupakan lembaga di daerah yang terintegrasi dengan 

Badan Pertanahan Nasional maka segala hal yang berkaitan 

dengan pelayanan pertanahan pihak Badan Pertanahan 

Nasional memiliki peran untuk ikut andil meskipun dari 

pihak Badan Pertanahan Nasional belum membuatkan 

payung hukum untuk penyelenggaraan inovasi Lantum.  

Pihak Badan Pertanahan Nasional hanya memberi dukungan 

dan memberikan fasilitas yang mendukung terselenggaranya 

Lantum yaitu dengan menyediakan sistem KPP 

(Komputerisasi Kantor Pertanahan) sebagai penyedia 

database pertanahan nasional.Adanya sistem KKP tersebut 

menjadi pendorongdalam pelaksanaan Lantum. Sebelum 
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adanya Lantum pelayanan pertanahan jenis 

pelayananpengecekan sertifikat dan hak tanggungan roya 

diberikan dengan proses penyelesaian selama beberapa hari 

namun setelah adanya Lantum dapat membawa perubahan 

baru proses kedua pelayanan tersebut dapat diselesaikan 

dalam waktu tujuh menit dengan cara memotong sebagian 

prosedur dalam pelayanan. Penerapan Lantum mulanya 

dengan jumlah 13 kelurahan namun jumlah tersebut 

bertambah menjadi 19 kelurahan mulai bulan Agustus 2015 

dengan 6 kelurahan telah bersiap menuju wilayah Lantum 

karena datanya telah terintegrasi secara digital. Syarat 

kelurahan dapat digolongkan dalam wilayan Lantum jika 

90% data telah tervalidasi dalam satu kelurahan. Adanya 

inovasi Lantum juga dapat membawa dampak bagi Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II diantaranya Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya II menjadi tertib data karena semua datanya 

telah dibentuk pola digital, efisiensi sumber daya manusia 

akibat dari pemotongan sebagian prosedur pelayanan yang 

mulanya lima simpul menjadi satu simpul serta dapat 

mengurangi adanya gratifikasi. Bagi masyarakat dengan 

adanya Lantum mereka menjadi puas karena sesuai dengan 

harapan mereka yakni cepat, mudah dan murah. Keberadaan 

Lantum telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Jika inovasi Layanan Tujuh Menit (Lantum) 

dianalisis berdasarkan tipologinya tergolong dalam inovasi 

proses pelayanan. Disebut sebagai tipologi dalam proses 

pelayanan karena terjadi perubahan pada prosedur pelayanan, 

sebagaimana sebelum adanya Lantum pelayanan pengecekan 

sertifikat dan penghapusan hak tanggungan atau roya untuk 

dapat dikatakan proses pelayanannya selesai harus melalui 

lima tahapan meja. Lima tahapan yang dimaksud tersebut 

antara lain terdapat pihak yang bertugas mencarikan buku 

tanah fisik, pihak yang bertugas untuk mencetak sertifikat, 

pihak yang bertugas mengesahkan sertifikat, pihak yang 

bertugas pada pembukuan dan terakhir pihak yang bertugas 

untuk menyerahkan sertifikat. Sedangkan dalam Lantum 

tahapan yang harus dilalui hanya satu tahapan yakni langsung 

ke loket pelayanan Lantum. Di loket Lantum semua 

tahapanyang ada sebelum adanya Lantum dapat diselesaikan 

hanya di tempat tersebut karena semua berkas atau data–data 

terkait dengan pelayanan telah disimpan dalam sistem 

komputerisasi sehingga berbentuk digital. 

Adanya alur pelayanan yang singkat juga 

berpengaruh pada waktu yang diperlukan dalam proses 

penyelesaian pelayanan pada Lantum ini kedua pelayanan 

pertanahan pengecekan sertifikat dan penghapusan hak 

tanggungan atau roya dilakukan dalam waktu tujuh menit.  

Inovasi Lantum yang ada di Kantor Pertanahan 

Kota Surabaya II merupakan inovasi yang tergolong level 

incremental, inovasi yang tidak membawa perubahan dalam 

struktur organisasi hanya proses penandatanganan yang 

berubah yang seharusnya dilakukan oleh kepala kantor  

karena adanya pelimpahan kewenangan dilakukan oleh 

petugas yang ditunjuk. Inovasi Incremental dilakukan dengan 

memodifikasi produk yang telah ada. Inovasi Lantum 

dilakukan pada produk yang sama yaknipelayanan 

pengecekan sertifikat dan penghapusan hak tanggungan atau 

roya namun prosedur pada proses pelayanannya yang berbeda 

dibuat lebih cepat. 

Inovasi Lantum merupakan inovasi dalam kategori 

dari segi proses yang bersifat berkelanjutan karena adanya 

inovasi ini dapat membawa perubahan baru namun tetap 

dengan mendasarkan pada kondisi pelayanan dan produk 

yang sudah ada. Pada inovasi Lantum ini produk yang 

dihasilkan tetap sama yakni pelayanan pertanahan  jenis 

pelayanan pengecekan sertifikat dan penghapusan hak 

tanggungan atau roya serta terdapat syarat – syarat yang sama 

seperti syarat – syarat sebelum pelayanan tersebut 

digolongkan dalam kategori inovasi Lantum. Serta dalam 

prosesnya memang inovasi Lantum ini dilakukan secara 

bertahap dan berkelanjutan yang awal mulanya dengan 

jumlah kelurahan yang kecil hingga 

sekarangjumlahkelurahan tersebut semakin bertambah.  

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah diorientasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat, untuk itu kualitas baik perlu diciptakan.Menurut 

Tjiptono (2008:85) kualitas pelayanan harus dimulai dari 

kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan 

pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas. Berikut 

kualitas Inovasi Lantum berdasarkan lima dimensi kualitas:  

Menurut Dwiyanto (2008: 145) Tangibles, yaitu 

berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan 

fasilitas – fasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia 

layanan sebagai sarana dalam menunjang proses pelayanan 

publik. Fasilitas fisik memiliki nilai yang mendukung bagi 

suatu pelayanan karena dengan adanya fasilitas fisik yang 

lengkap dan mendukung kebutuhan masyarakat maka 

masyarakat dalam proses pelayanan akan merasa nyaman dan 

puas. Sebaliknya jika fasilitas yang tersedia tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dapat menbuat masyarakat 

merasa tidak berkeinginan untuk melakukan pelayanan 

kembali karena tidak adanya jaminan dalam pelayanan. 

Fasilitas fisik yang ada di Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II dalam menunjang terselenggaranya inovasi 

Lantum dapat dibilang sederhana karena dalam menjalankan 

Lantum yang dibutuhkan antara lain jaringan internet, 

komputer, dan printer. Pada pelaksanaannya Lantum sangat 

tergantung pada jaringan internet karena proses pelayanannya 

terhubung dengan web yang ada di Badan Pertanahan 

Nasional. Gambaran kualitas fasilitas fisik jika dilihat 

berdasarkan kebutuhan pemoho, Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II telah berusahauntuk memenuhinya sesuai dengan 

harapan masyarakat mulai dari awal pelayanantelah 

diberlakukan untuk mengambil nomor antrian layanan 

sebagaiman dengan adanya nomor antrian pelayanan 

dimaksudkan supaya pelayanan dapat berjalan secara tertib 

dan menciptakan budaya antri pada masyarakat. selain itu 

saat menunggu antrian pelayanan tersedia tempat duduk 

secara berjajar – jajar, kondisi ruangan yang berAc dan 

bersih. Namun berdasarkan peneliti jumlah tempat duduk 

tersebut kurang memadai karena semakin siang pemohon 

layanan semakin banyak sehingga ada yang berdiri tidak 

kebagian tempat duduk. 

Relliability, Menurut Dwiyanto(2008:145) 

berkaitan dengan kemampuan pihak penyelenggara layanan 

untuk mampu menyelenggarakan pelayanan secara 

akurat.Kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia 

dalam menyelengarakan pelayanan dapat berpengaruh pada 

kepuasan pelanggan.Pada penerapan Lantum petugas yang 

ditunjuk harus mampu menguasai sistem KKP 

(Komputerisasi Kantor Pertanahan) dimana sistem tersebut 

merupakan sistem yang unik karena petugas harus memahami 

karakter berkas yang sifatnya berbeda-beda jadi tidak semua 

oranng dapat fleksibel menggunakannya dan sistem KKP 

(Komputerisasi Kantor Pertanahan) tersebut langsung 

terkoneksi dengan web pusat. Selain tuntutan harus bisa 

menggunakan sistem KKP (Komputerisasi Kantor 

Pertanahan) petugas juga dituntut kemampuannya untuk 

konsisten pada waktu pemberian pelayanan yang sesuai 

dengan tujuannya yakni tujuh menit. Waktu tujuh menit 

dimulai saat pemohon layanan setelah melakukan 

pembayaran dibank tentunya proses pembayaran dilakukan 
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setelah mendapatkan koreksi dari petugas Lantum terkait 

kelengkapan berkas persyaratan yang telah ditentukan. 

Setelah proses tersebut selesai maka pemohon Lantum ke 

loket Lantum untuk melakukan proses pelayanan, di atas 

meja loket Lantum telah terpasang timer (stopwatch) untuk 

mengukur apakah pelayanan yang dilakukan tepat berjalan 

tujuh menit ataukah lebih atau kurang dari tujuh menit jadi 

antara pihak yang melayani dan pihak yang dilayani 

mengetahui berapa lama waktu yang digunakan dalam proses 

pelayanan. Adapun hasil dari kemampuan kinerja petugas 

Lantum sebagai berikut: 

 

Tabel 11 Jumlah Pelayanan Roya dalam Lantum Bulan 

Januari – Juni Tahun 2014 

Bulan 

Jumlah Berkas 
Persentase 

(%) Masuk Selesai 
Lewat 7 

Menit 

Januari  114 114 0 100 % 

Februari 94 94 0 100 % 

Maret  118 118 0 100% 

April  114 114 0 100% 

Mei  91 91 0 100% 

Juni  118 118 0 100% 

Sumber: Kantor Partanahan Kota Surabaya II 

 

Tabel 12  Jumlah Pelayanan Roya dalam Lantum Bulan 

Januari – Juni Tahun 2015 

Bulan Jumlah Berkas Persentase  

Masuk Selesai 
Lewat 7 

Menit 

Januari  84 84 0 100 % 

Februari  76 76 0 100 % 

Maret  88 88 0 100 % 

April  105 105 0 100 % 

Mei  114 114 0 100 % 

Juni  110 110 0 100 % 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

 

Berdasarkan tabel 11 dan 12 terkait pelayanan 

Roya dalam Lantum tergambarkan bahwa dalampelayanan 

roya melalui Lantum sebagaimana dokumen (buku tanah dan 

surat ukur) terlah tervalidasi melalui sistem kompterisasi 

kantor pertanahan (KKP) sehingga diperoleh hasil 100% data 

pengajuan dapat diselesaikan tepat waktu yakni dalam tujuh 

menit. 

 

Tabel 13 Jumlah Pelayanan Pengecekan Sertifikat dalam 

Lantum Bulan Januari – Juni Tahun 2014 

Bulan 

Jumlah Berkas 

Persentase 
Masuk Selesai 

Lewat 7 

Menit 

Januari  320 320 0 100 % 

Februari  360 360 0 100 % 

Maret  357 357 0 100 % 

April  420 420 0 100 % 

Mei  342 342 0 100 % 

Juni  399 399 0 100 % 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

 

Tabel 14 Jumlah Pelayanan Pengecekan Sertifikat dalam 

Lantum Bulan Januari – Juni Tahun2015 

Bulan 

Jumlah Berkas 

Persentase 
Masuk Selesai 

Lewat 7 

Menit 

Januari  315 315 0 100 % 

Februari  380 380 0 100 % 

Maret  352 352 0 100 % 

April  378 378 0 100 % 

Mei  323 323 0 100 % 

Juni  330 330 0 100 % 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

 

Berdasarkan tabel 13 dan 14 tentang pelayanan 

pengecekan sertifikat dalam Lantum selama enam bulan 

memiliki prosentase 100% yang artinya bahwa adanya 

keseimbangan antara jumlah berkas yang masuk dengan 

jumlah berkas yang keluar, dalam hal ini menandakan semua 

pelayanan dapat terselesaikan dengan batas waktu tujuh 

menit dan petugas telah berusahan untuk konsisten 

menjalankankonsepLantum sebagaimana mestinya.Inti dari 

penjelasan kehandalan yang  dimiliki petugas Lantum yakni 

lebih pada dua keahlian yakni petugas mampu dalam 

mengaplikasikan peralatan teknologi yang ada dan 

dibutuhkannya konsistensi pada waktu pelayanan. 

Menurut pendapat Dwiyanto (2008:145)  

Responsivenes atau yang disebut juga responsivitas adalah 

kerelaan untuk menolong pegguna layanan dan 

menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.Daya tanggap 

yang dimiliki oleh petugas Lantum telah sesuai dengan 

harapan pemohon layanan, dalam hal ini daya tanggap 

tersebut dapat dilihat dari petugas dalam memahami prosedur 

Lantum dan daya tanggap petugas dalam menaggapi jika 

terdapat kesalahan dalam pelayanan. Daya tanggap tersebut 

dinilai oleh pemohon sudah baik karena saat terdapat 

pemohon yang tidak paham terkait prosedur Lantum petugas 

menjelaskannya dengan baik dan ramah sehingga pemohon 

merasa terbantu. Daya tanggap petugas Lantum juga dapat 

ketahuidalam penanganan  jika terdapat kesalahan 

dalampelayanan. Pihak Kantor Pertanahan Kota Surabaya II 

melalui petugas Lantum dengan giat dan tanggap akan 

memberikan solusi atau perbaikan atas permasalahan 

tersebut. 

Merujuk pada Dwiyanto (2008:145), Assurance 

atau kepastian adalah indikator pengukuran kualitas 

pelayanan dengan berdasarkan pada pengetahuan, kesopanan, 

dan kemampuan para patugas penyedia layanan dalam 

memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan.Pihak 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam menjalankan 

Lantum untuk memberikan kepercayaan kepada pemohon 

layanan dilihat berdasarkkan dari biaya yang harus dibayar 

dari pihak pemohon dan adanya jaminan bagi pihak pemohon 

yang melakukan komplen. Berkaitan dengan biaya yang 

harus dibayar oleh pemohon Layanan, sebagai berikut: 

 

Tabel 15 Waktu dan Biaya Penyelesaian Pelayanan 

 
Sumber: Peraturan KBPN No 1 tahun 2010 dan Peraturan 

Pemerintah no 13 tahun 2010 

 

Kantor Pertahanan Kota Surabaya II memungut 

biaya tersebut sesuai dengan prosedur yang ada sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah no 13 tahun 2010 tentang jenis 

dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang 

berlaku di Badan Pertanahan Nasional, dimana setiap 

pelayanan baik roya maupun pengecekan sertifikan wajib 

membayar uang sebesar Rp 50.000/ bidang. 

Merujuk pada Dwiyanto (2008:145)Empathy adalah 

kemampuan yang dilakukan petugas pemberi layanan dalam 

memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara 
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individual. Empathy yang dilakuakan oleh petugas Lantum di 

Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dalam memberikan 

pelayanan dapat diketahui dari kemudahan pemohon Lantum 

untuk menemui petugas, hal tersebut penting karena 

berkaitan dengan keberadaan atau kehadiran petugas selama 

jam kerja. Berdasarkan temuan yang ada pemohon mudah 

dalam menemui petugas karena petugas selalu ada setiap jam 

kerjanya jika petugas berhalangan hadir akan digantikan oleh 

petugas penggantinya sehingga pemohon tidak mengalami 

penundaan pelayanan dan Lantum tetap ada sesuai dengan 

jadwalnya. Selain faktor kemudahan dalam menemui petugas 

hal yang tak kalah penting dalam mewujudkan empathy 

kepada pemohon adalah cara interaksi dan komunikasi 

petugas kepada pemohon layanan. Petugas bersikap ramah 

dan sopan dalam memberikan pelayanan Lantum. Interaksi 

maupun berkomunikasi yang dilakukan petugas Lantum 

kepada pemohon Lantum dirasa pemohon karena petugas 

dalam berkomunikasi tidak berbelit – belit. 

 

Kesimpulan 

Layanan Tujuh Menit (Lantum) merupakan inovasi 

layanan pertanahan yang berasal dari Kantor Pertanahan Kota 

Surabaya II lalu diarahkan ke pusat (Badan Pertanahan 

Nasional). Inovasi Lantum adalah inovasi yang telah 

mengadopsi pola-pola digital sebagaimana dulunya 

menggunakan budaya manual memakai kertas berubah 

menjadi budaya digital, buku tanah fisik di scan lalu 

dikelolah dengan sistem komputer untuk disinkronkan 

dengan database nasional.  

Pada gagasannya Lantum sendiri merupakan proses 

pelayanan pertanahan yang menuntut tiga hal yakni 

komitmen, konsisten, dan disiplin dengan waktu tujuh menit 

untuk menyelesaikan proses pelayanan.Berdasarkan 

tipologinya inovasi Lantum tergolong dalam inovasi proses 

pelayanan karena adanya berubahan dalam prosedur 

pelayanan dimana sebagian dari prosedur tersebut 

dipotong.Inovasi Lantum jika digolongkan dalam level 

inovasinya tergolong dalam inovasi yang tergolong level 

inkremental, karena inovasi Lantum kemunculannya dapat 

membawa perubahan – perubahan kecil terhadap proses atau 

layanan yang ada dan jarang sekali membawa perubahan 

terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. 

Inovasi Lantum dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan 

adanya perubahan pada pada struktur organisasi hanya 

adanya proses penandatanganan yang berubah yang 

seharusnya dilakukan oleh kepala kantor karena adanya 

pelimpahan kewenangan dilakukan oleh petugas yang 

ditunjuk. Pelaksanaan inovasi Lantum berdasarkan ketegori 

inovasi termasuk dalam kategori inovasi sustaining 

innovation karena bersifat berkelanjutan meskipun telah 

menyebabkan terjadinya perubahan baru namun tetap dengan 

mendasarkan pada kondisi pelayanan dan produk yang sudah 

ada. Lantum tidak menghasilan produk baru, produknya tetap 

seperti dahulu yakni pelayanan pengecekan sertifikat dan 

pengahapusan hak tanggungan atau roya. 

Secara keseluruhan kualitas inovasi Lantum dalam 

lima dimensi dapat dikatakan baik meskipun masih ada yang 

perlu untuk diperbaiki.Misal dalam dimensi tangible masih 

ada fasilitas fisik yang perlu diperbaiki dengan menambah 

failitas yang dirasa pengguna layanan masih belum sesuai 

dengan harapan. Reliability, responsivenss, ansurance dan 

empathy dirasa pemohon dan berdasarkan data yang 

diperoleh dalam penelitian telah menunjukkan baik. 

SARAN  

1. Pembenahan sarana atau fasilitas pendukung di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II 

Fasilitas pendukung berkenaan dengan pelayanan di Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II hendaknya perlu diperbaiki dan 

ditambah. Fasiltas tersebut seperti sarana parkir baik untuk 

parkir motor maupun mobil, sarana ruang tunggu 

dimungkinkan untuk diperluas serta terdapat penambahan 

sarana pendukung seperti AC dan penambahan kursi kerana 

kalau pada siang hari tidak memungkinkan untuk mampu 

menampung pemohon yang begitu banyak 

2. Inovasi Lantum untuk dikembangkan dan dilaksanakan 

diseluruh wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya 

II  

Mengingat adanya Lantum yang terlaksana disembilan belas 

kelurahan dapat memberikan manfaat bagi pihak Kantor 

Pertanahan Kota Surabaya II dan terutama bagi masyarakat 

dalam mendapatkan pelayanan pertanahan yang cepat dan 

efektif. Berdasarkan observasi di lapangan dari harapan-

harapan informan juga menghendaki adanya hal tersebut. 

3. Tetap menggunakan timer (Stopwatch) dalam 

pelaksanaan Lantum 

Timer (Stopwatch) seharusnya tetap digunakan selama proses 

pelayanan karena hal ini yang menjadikan karakteristik yang 

membedakan dari pelayanan yang lainnya. Selain itu, dengan 

adanya pemasangan timer (Stopwatch) dapat diketahui secara 

langsung oleh pemohon layanan apakah waktu yang 

dibutuhkan selama proses pelayanan membutuhkan waktu 

tujuh menit ataukah lebih. 
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