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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan tuntutan pemenuhan 

berbagai kebutuhan masyarakat menjadi semakin meningkat, terutama kepada 

pemerintah. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut merupakan tanggung 

jawab bagi pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta 

untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Pelayanan merupakan 

kewajiban bagi pemerintah dalam menyelengggarakan administrasi pemerintahan 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Didalam pasal 34 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945, disebutkan negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Untuk itu, 

pemerintah perlu menerapkan strategi peningkatan pelayanan yang tanggap 

terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang menghendaki kualitas pelayanan. 

Berbagai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik. 

Salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan 

Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan 
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tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. 

Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan serta 

kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum 

swasta, sosial ataupun keagamaan serta institusi pemerintah. 

Pelayanan pertanahan merupakan bagian dari kebijakan Negara sebagai sistem 

sarana pengarah dalam merelisasikan kebijakan negara di bidang pertanahan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap 

warga negara. Dengan ini pelayanan terhadap masyarakat benar-benar menjadi 

prioritas utama. Aparat birokrasi sebagai pelayan masyarakat akan lebih mampu 

melayani, mengayomi, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat, sehingga 

birokrasi yang baik dan sesuai dengan harapan serta aspirasi masyarakat dapat 

tercipta. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan dicantumkan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 

Ayat (2) huruf D yang menyatakan bahwa pelayanan pertanahan merupakan 

urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan Daerah provinsi 

serta  Daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan wewenang Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional melalui instansi vertikalnya 

di daerah yang disebut Kantor Pertanahan. 

Pelayanan pertanahan dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga 

belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai 

dengan masih adanya berbagai keluhan dari masyarakat seperti, proses 

pengurusan yang terlalu berbelit-belit, memakan waktu yang terlalu panjang serta 
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memakan biaya yang mahal, serta perilaku sejumlah oknum yang mengambil 

keuntungan. Selain itu, minimnya informasi dan sulitnya masyarakat 

mendapatkan akses layanan menjadi kendala yang sering dihadapi masyarakat di 

lapangan. 

Mempertimbangkan kendala-kendala yang ada, diperlukan pengaturan kembali 

tata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya pengaturan kebijakan. 

Segala kebijakan para penyelenggara negara di bidang ekonomi dan pertanahan 

termasuk segala cabang produksi dan pengelolaan bumi, air dan seluruh kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan-

ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Segala kebijakan-kebijakan 

tersebut harus sesuai kebutuhan dan keinginan seluruh rakyat Indonesia oleh para 

penyelenggara negara agar dapat mencapai tujuan negara yaitu masyarakat yang 

sejahtera. Demikian pentingnya kegunaan tanah bagi hidup dan kehidupan 

manusia, maka campur tangan Negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum 

pertanahan merupakan hal yang mutlak.
1
  

Hal ini ditindaklanjuti dengan pemberian landasan kewenangan hukum untuk 

bertindak dalam mengatur segala sesuatu yang terkait dengan tanah, sebagaimana 

dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan acuan dasar 

dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.
2
 Pada Pasal 33 Ayat (3) 

UUD 1945 yaitu : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

                                                           
1
 Hambali Thalib,Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan; Kebijakan Alternatif 

Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2009), 

Hlm 1. 
2 Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk 

Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), Hlm 229 
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kemakmuran rakyat. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-

Undang Dasar 1945 tersebut, maka pada tanggal 24 September 1960 telah 

dikeluarkan ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanahan, yaitu Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya 

disebut UUPA, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai landasan hukum 

dalam proses pertanahan di Indonesia. 

Kebijakan hukum pertanahan mencakup aspek yang mendasar yaitu prinsip 

pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari dan menghargai prinsip kesederajatan manusia. Salah satu 

tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum. 

Tugas pokok pemerintah adalah menciptakan sistem manajemen pemerintahan 

yang dapat mengelola dengan baik sumber daya nasional demi tercapainya 

kemakmuran dan kesejahteraan serta keadilan sosial. Pemerintah mewujudkan 

reformasi hukum pertanahan khususnya pelayanan di bidang pertanahan pada 

birokrasi pemerintahan.
3
 Jenis layanan pertanahan ini dibagi menjadi 5 kelompok, 

diantaranya adalah pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran 

tanah, pencatatan dan informasi pertanahan, pengukuran bidang tanah, serta 

pengaturan dan penataan pertanahan.
4
 

Sebagai institusi pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di 

                                                           
3
 Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan, (Yogyakarta:Thafa Media,2014), Hlm 3 

4
 http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx diakses pada tanggal 13 Oktober 2015 pukul 

20.00 WIB 

http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx
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bidang pertanahan, salah satunya dengan melaksanakan inovasi-inovasi layanan 

pertanahan agar mampu dan dapat memaksimalkan pelayanannya terhadap 

masyarakat. Inovasi baru dalam pelayanan tentu sangat dibutuhkan dalam 

pencapaian pelayanan yang betul-betul efektif dan efisien seiring dengan semakin 

banyaknya tuntutan masyarakat yang semakin beragam serta didukung dengan 

peradaban serta pola hidup masyarakat yang lambat semakin modern sehingga 

menuntut pemerintah untuk mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat tersebut 

yang memaksa pemerintah agar  mampu memberikan pelayanan yang terbaik. 

Inovasi layanan pertanahan tersebut diantaranya adalah Komputerisasi Kantor 

Pertanahan (KKP), Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA), 

Layanan Cepat (Quick Service), Layanan Satu Hari Selesai (One Day Service), 

Layanan Tujuh Menit (LANTUM), Sistem Pembayaran Non Tunai, SMS 

Informasi Pertanahan, dan Layanan Akhir Pekan (Weekend Service). 

Permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat antara lain minimnya informasi 

dan sulitnya masyarakat mendapatkan akses layanan serta masyarakat perkotaan 

yang sebagian besar merupakan pegawai yang memiliki kesibukan di hari kerja, 

kondisi lalu lintas yang seringkali macet, antrian pelayanan yang panjang, 

menyebabkan pada hari-hari tersebut masyarakat tidak dapat memanfaatkan 

layanan pertanahan dan enggan untuk mengurus administrasi pertanahan secara 

langsung. Mempertimbangkan hal-hal di atas, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan mengeluarkan 

inovasi dalam rangka percepatan pelayanan di Kantor Pertanahan berupa Weekend 

Service (Layanan Akhir Pekan). 
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Weekend Service merupakan salah satu inovasi dibidang layanan pertanahan, 

dimana kantor  pertanahan membuka pelayanan di luar hari kerja. Weekend 

Service dimaksudkan untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta 

membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Dengan 

upaya ini diharapkan mampu memangkas peran para calo atau perantara yang 

sering menyebabkan biaya tinggi dalam pengurusan layanan pertanahan. Layanan 

pertanahan yang diberikan Weekend Service dibatasi pada jenis layanan tertentu 

yang kewenangannya ada pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.   

Pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, sesuai dengan Surat Edaran 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 

12/SE/XI/2014 Tentang Pelayanan Pertanahan Nasional Hari Sabtu Dan Minggu 

Di Lingkungan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan 

Nasional, Weekend Service dilaksanakan sejak tanggal 15 November 2014  

Layanan ini dimulai dari pukul 09.00 hingga pukul 13.00.  Weekend Service ini 

hanya melayani pemohon tanpa surat kuasa atau tanpa perantara yang artinya 

pemohon langsung yang datang ke Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. 
5
 

Namun faktanya, dalam setahun terakhir layanan Weekend Service belum ada 

perubahan yang signifikan, dengan ini maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

jauh mengenai kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional dalam pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar 

Lampung  dengan judul ”Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional dalam Pelayanan Pertanahan”. 

                                                           
5
 Hasil wawancara dengan Bapak Badarudin Umar,S.H sebagai Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan 

Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung 



7 
 

 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional dalam pelayanan pertanahan? 

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung kebijakan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam 

pelayanan pertanahan? 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam  

meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan, melaksanakan inovasi-

inovasi layanan pertanahan agar mampu dan dapat memaksimalkan pelayanannya 

terhadap masyarakat. Inovasi layanan pertanahan tersebut diantaranya adalah 

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi 

Tanah (LARASITA), Layanan Cepat (Quick Service), Layanan Satu Hari Selesai 

(One Day Service), Layanan Tujuh Menit (LANTUM), Sistem Pembayaran Non 

Tunai, SMS Informasi Pertanahan, dan Layanan Akhir Pekan (Weekend Service). 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Weekend Service  yang merupakan 

inovasi layanan pertanahan dimana kantor  pertanahan membuka pelayanan di 

luar hari kerja dengan jenis layanan tertentu, dengan melayani pemohon tanpa 

surat kuasa. Diharapkan dengan adanya layanan Weekend Service, mampu 

memangkas peran para calo atau perantara yang sering menyebabkan biaya tinggi 

dalam pengurusan layanan pertanahan. Selanjutnya masyarakat terdorong untuk 
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melakukan pengurusan administrasi pertanahan secara langsung tanpa perantara 

dan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik. 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional dalam pelayanan pertanahan   

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung terhadap pelaksanaan 

kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

dalam pelayanan pertanahan 

1.4.2 Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas juga memperdalam ilmu 

hukum administrasi Negara dan memberikan kontribusi mengenai peningkatan 

pelayanan publik dalam hal administrasi pertanahan khusunya pengetahuan 

mengenai pelayanan pertanahan khususnya layanan Weekend Service.  

2. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta informasi 

kepada masyarakat khususnya dalam layanan Weekend Service dan juga sebagai 

bahan masukan dalam mengevaluasi kebijakan layanan Weekend Service. 

Penelitian ini juga merupakan syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana 

yang merupakan kebutuhan peneliti. 


