
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai 

upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat  atas pengadaan jasa yang 

diperlukan masyarakat. Pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat 

sangat menentukan bagi kelangsungan dan tegaknya sistem pemerintahan. 

Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem 

manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain 

menghasilkan kualitas pelayanan publik yang rendah dan terjadi berbagai praktek 

korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja 

aparatur, diharapkan  dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, 

berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.  

 

Pelayanan publik yang banyak dikenal  dengan sifat birokratis dan banyak 

mendapat keluhan dari masyarakat pelanggannya, antara lain disebabkan masih 

belum memperhatikan kepentingan masyarakat  penggunanya. Paradigma yang 
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dipergunakan para pengelola pelayanan publik cenderung lebih bersifat direktif 

yang hanya memperhatikan/mengutamakan kepentingan pimpinan organisasinya 

saja. Masyarakat sebagai penggguna seperti tidak memiliki kemampuan apapun 

wujud berkreasi, suka tidak suka, mau tidak mau, mereka harus  tunduk kepada 

pengelolahnya. Seharusnya, pelayanan publik dikelolah  dengan paradigma yang 

bersifat supportif dimana lebih memfokuskan diri kepada kepentingan 

masyarakatnya, pengelolah pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan 

yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani. (Larasati, 2007:36)  

 

Sejalan dengan arus globalisasi yang terjadi diseluruh dunia pada saat ini 

kebutuhan informasi semakin penting dan mendesak. Bahkan menurut Robert 

Murdick  informasi dianalogikan sebagai darah bagi organisasi. Selanjutnya   Ia 

mengemukakan bahwa informasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat 

penting untuk organisasi publik (Sutabri, 2005:114). Informasi pada dasarnya 

adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. 

Agar dapat mencapai tujuannya maka dibentuklah suatu sistem informasi. Dengan 

demikian pada dasarnya sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem 

informasi yang selain melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan 

oleh suatu organisasi, juga memberi dukungan informasi dan pengolahan untuk 

fungsi manajemen dan proses pengambilan keputusan. (Jogiyanto, 2003:36) 

 

Pesatnya  perkembangan organisasi publik yang ada saat ini, jika ditinjau dari segi 

administrasi negara, membuat  usaha untuk merumuskan kerangka kerja 

(framework) Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada organisasi publik 

merupakan kebutuhan yang mendesak  (Sutabri, 2005:117).  
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Lebih lanjut  Sutabri mengatakan bahwa pentingnya SIM dalam konteks 

organisasi publik ini salah satu penyebabnya adalah bahwa organisasi sekarang  

sudah cenderung mendasarkan pengambilan keputusannya pada sistem informasi, 

dan  bukan pada struktur hierarkhi wewenang/tanggung jawab yang statis. 

Pemimpin-pemimpin strategik dalam sektor publik modern memberdayakan para 

manager dan karyawan mereka untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan 

peningkaan kinerja pelayanan publik. Terkait dengan hal ini para pemimpin dalam 

sektor publik membutuhkan desain sistem perencanaan  strategik yang tepat  

(Garsperz, 2004:2). disamping itu, dalam ilmu manajemen, para 

manajer/pimpinan umumnya diwajibkan menyatakan masalah dan asumsi secara 

teliti, biasanya dalam bentuk kuantitas atau suatu ukuran agar mereka dapat 

memperoleh uraian lebih baik tentang masalahnya.  

 

Sementara itu untuk memenuhi kebutuhan  akan sistem informasi yang lebih 

efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, teknologi 

atau komputerisasi adalah unsur utama yang  berpengaruh. Kemampuan komputer 

telah membantu perkembangan konsep SIM karena perangkat keras dan perangkat 

lunak telah membuka dimensi baru yang digunakan dalam konseptualisasi sistem 

informasi bagi sebuah organisasi. Penggunaan komputer di dalam SIM sangat 

banyak membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan.  

 

Tugas terpenting dari setiap instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan. 

Bahkan pada dasarnya pembentukan  instansi-instansi Pemerintah  ditujukan 

sebagai perangkat utama dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu sebagai 

organisasi yang melaksanakan tugas pelayanan, tugas pokok dan fungsinya 
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dipengaruhi dan ditentukan oleh  prosedur dan kebijakan tertentu,  untuk 

kemudian di pertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sebagai 

pemberi mandat.  

 

Berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan, maka penyediaan pelayanan 

pemerintah harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik secara 

kualitas maupun kuantitas sebagai upaya pemberian kepuasan masyarakat 

penggunanya. Perhatian akan  pemberian kepuasan masyarakat  ini sangatlah 

penting, mengingat kepuasan masyarakat merupakan tolok ukur dan keberhasilan 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kepuasan masyarakat/pelanggan 

adalah terpenuhinya keinginan dan kebutuhan  pelanggan. Suatu pelayanan dinilai 

memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

pelanggan. Apabila pelanggan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang 

disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan tidak 

efisien.   

 

Sistem informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi 

bagi manajemen dalam semua tingkatan, supaya informasi yang dihasilkan oleh 

sistem informasi dapat digunakan bagi manajemen, maka analisis untuk 

perancangan sistem haruslah memenuhi kebutuhan informasi yang diinginkan 

oleh manajemen. Pengembangan dan analisis sistem informasi (SI) pada suatu 

organisasi bertujuan  untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi 

yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol  pada organisasi dan penghematan 

biaya perolehan informasi. Begitu pentingnya  perkembangan sistem informasi 
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membuat banyak peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi baik tidaknya kinerja sistem informasi tersebut.   

 

Pada sebagian besar organisasi, pusat informasi secara fisik memberikan fasilitas 

pada para pemakai (user) agar dapat mengakses perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software), meminta dukungan pengembangan aplikasi dan 

memperoleh pelatihan. Unit organisasi yang ingin berhasil baik, perlu adanya 

identitas atas informasi yang diperlukan oleh manajemen yang lebih 

memfokuskan pada pelaksanaan pekerjaan dengan baik. Hal ini menunjukkan 

pentingnya pemahaman sistem informasi dalam melaksanakan tugas.  

 

Sebagai komponen dari sistem informasi, teknologi informasi memainkan peranan 

dalam banyak aspek dalam organisasi, mulai dari pengembangan produk baru 

sampai dengan mendukung penjualan dan  pelayanan kepada pelanggan, sebagai 

alat bantu pengambilan keputusan. Keberadaan teknologi informasi dengan 

perencanaan dan implementasi strategi yang tepat akan memungkinkan organisasi 

berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan 

sebuah organisasi akan mampu mendapatkan dan mengetahui informasi kondisi 

internal organisasi, posisi perusahaan dalam persaingan, serta perubahan 

lingkungan eksternal lainnya.  

 

Menghadapi dunia bisnis yang semakin  kompetitif, organisasi yang ingin 

bertahan harus dapat membangun daya saing secara berkelanjutan. Daya saing 

organisasi lahir dari keunggulan dalam efisiensi, keunggulan dalam mutu, 

keunggulan dalam inovasi (proses dan produk), serta keunggulan dalam pelayanan 

konsumen. Peluang untuk menciptakan nilai keunggulan telah bergeser dari 
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pengelolaan asset berwujud/fisikal (tangible assets) ke pengelolaan strategi 

berbasis pengetahuan yang menampilkan asset tak-berwujud/intelektual 

(intangible assets) organisasi terutama kapabilitas,  ketrampilan, dan motivasi 

karyawan  (Kaplan & Norton, 2001:2).  

 

Dengan demikian nilai keunggulan bersaing organisasi dapat diciptakan melalui 

manajemen SDM (sumber daya manusia) yang efektif. Sumber daya manusia 

merupakan asset perusahaan (human capital) yang paling dapat diandalkan dalam 

penciptaan nilai keunggulan bersaing yang berkelanjutan karena memiliki semua 

ciri-ciri dari  suatu faktor keunggulan bersaing organisasi yaitu: sulit ditiru oleh 

para pesaing, berdurasi  panjang, dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.  

 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari individu tenaga kerja diantaranya 

adalah kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi, serta hubungan mereka dengan organisasi. Komitmen 

organisasi bisa diukur dengan dua indikator, yaitu kedisiplinan dan keluar-masuk 

(turn over) pegawai, sedangkan hubungan dengan organisasi bisa diukur dengan 

indikator kontrak psikologis (kesetiaan, perlakuan adil, keamanan kerja dan lain-

lain).  

 

Hal yang sangat mendasar dalam keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh 

tindakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi tersebut  (Arthur, 

1994:110). Pada dasarnya untuk mendapatkan suatu sumber daya  sesuai dengan 

kebutuhan diperlukan suatu  strategi dalam mengelola sumber daya manusia. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik akan memberikan kemajuan bagi 

perusahaan terutama dalam menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah 
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dan berkembang. Strategi fungsional sumber daya manusia haruslah berpedoman  

pemanfaatan efektif terhadap sumber daya manusia untuk mencapai sasaran 

tahunan organisasi  maupun kepuasan dan pengembangan karyawan. 

 

Kinerja BPN dalam fungsinya untuk penyelenggaraan pelayanan pertanahan juga 

tidak luput dari perhatian berbagai pihak, karena dalam pelaksanaan pelayanan 

pertanahan, masih banyak terdapat permasalahan yang di keluhkan oleh 

masyarakat, diantaranya prosedur yang rumit, berbelit belit, mahal, tidak ada 

kepastian waktu penyelesaian, dan sebagainya. Hal ini seperti yang terjadi di 

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.  

 

Peningkatan volume pekerjaan dalam pelayanan pendaftaran tanah dan 

penyusunan basis data penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin meningkat, 

menimbulkan permasalahan baru pada pelayanan pertanahan pada Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung, yaitu proses pelayanan menjadi lama. Kualitas 

dan kuantitas petugas yang cukup baik, diperlukan untuk menciptakan kondisi 

kerja yang efektif dan efesien. Baik dalam pengumpulan, penelitian, pengolahan 

data maupun dalam penyajian informasi pertanahan. Kondisi itu menimbulkan 

kebutuhan akan suatu sistem kerja yang mampu membentuk suatu tata kerja yang 

efektif dan efesien khususnya dalam bidang administrasi, yaitu mengenai 

pelayanan pertanahan (www.bpn.go.id/berita.aspx. diakses 15 Maret 2013). 

 

Sebelumnya pelayanan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bandar 

Lampung dilakukan secara manual menggunakan mesin ketik dan beberapa 

peralatan manual yang sederhana lainnya. Pelayanan yang dilaksanakan secara 

manual tersebut banyak mengalami kendala dan dirasakan tidak efesien, karena 
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data tekstual dan data grafisnya tidak terintegrasi dalam suatu sistem informasi 

yang berbasis komputerisasi, sehingga terdapat kesulitan dalam pencarian data 

maupun pemeliharaan data.  

 

Guna mengatasi masalah pelayanan yang tidak efisien tersebut, aparatur 

pemerintah di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung perlu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menguasai bidang 

tugasnya. Setelah berkembangnya teknologi komputer, pelayanan Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung memanfaatkan aplikasi komputer seperti 

aplikasi micrsoft word dan microsoft excel untuk pengolahan data tekstual dan 

software autocad untuk pengolahan data grafisnya, dalam pemograman yang 

sederhana. (http://www.bpn.go.id/berita.aspx, diakses 15 Maret 2013). 

 

Sehubungan dengan permasalahn tersebut, Kantor Pertanahan Kota Bandar 

Lampung untuk mengatasi permasalahan di atas berupaya meningkatkan 

pelayanannya dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi dan manajemen 

modern melalui kebijakan Sistem Informasi dan Manajeman Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS). Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kinerja 

aparat pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi 

permasalahan yang ada melalui program SIMTANAS.  

 

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan program 

SIMTANAS meliputi penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam 

pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan 

pemilikan tanah, yang dihubungakan dengan e-goverment, e-commerce, e-

payment. SIMTANAS merupakan suatu sistem terpadu yang mendukung fungsi 
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operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan BPN sehubung dengan 

pengelolaan bidang bidang tanah dan pelayanan kepada mayarakat. 

(www.bpn.go.id/.layanan-pertanahan.aspx, diakses 15 Maret 2013). 

 

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut di atas maka penulis  

tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Implementasi Kebijakan 

Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional Di Kantor Pertanahan 

Kota Bandar Lampung” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas,maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana implementasi kebijakan Sistem Informasi dan Manajeman Pertanahan 

Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini : 

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan Kebijakan 

Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya 

adalah : 
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1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca tentang konsep Sistem Informasi dan Manajemen 

Pertanahan Nasional (SIMTANAS). 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kantor 

Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan Implementasi 

Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional 

(SIMTANAS) agar lebih baik. 


