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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  

KUALITAS PELAYANAN ONLINE PENDAFTARAN MANDIRI AKTA 

TANAH (PERMATA) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG 

(STUDI KASUS PELAYANAN BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK ATAS 

TANAH) 

 

Pada bab ini akan membahas dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis tentang Kualitas Pelayanan Online “Pendaftaran Mandiri Akta Tanah 

(PERMATA) di Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan studi kasus pelayanan 

balik nama sertifikat hak atas tanah. Lokus dari penelitian ini adalah Kantor 

Pertanahan Kota Semarang.  

Pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhan penerima layanan publik berupa pelayanan admistratif, barang maupun 

jasa yang diselenggarakan oleh pelayan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Adanya pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan  

kualitas pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

 Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks terutama 

terkait dengan pendaftaran pertanahan. Instansi yang menangani hal tersebut 

adalah Kantor Pertanahan Kota Semarang berusaha untuk meningkatkan 

pelayanan dan mempercepat serta mempermudah pelayanan. Melalui pelayanan 

online PERMATA yang dicetuskan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang 

memudahkan bagi rekan kerjanya yaitu para PPAT/Notaris dalam mengurus 

pendaftaran pertanahan. Disisi lain masih banyaknya jenis pelayanan yang ada di 

Kantor Pertanahan Kota Semarang, yang menjadi fokus adalah pelayanan balik 
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nama / peralihan hak atas tanah. Hal ini disebabkan banyaknya pemohon yang 

memohonkan pelayanan terkait peralihan hak / balik nama, sehingga dengan 

adanya pelayanan online PERMATA dan pihak PPAT, masyarakat merasa 

terbantu. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kota Semarang dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang mutu sehingga dapat memuaskan bagi PPAT dan 

masyarakat serta melakukan pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Pembahasan hasil penelitian ini menggunakan teori dari Hardiansyah yang 

mengemukakan kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu : Tangible 

(Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan), dan Empathy (Empati). Kelima dimensi tersebut untuk mengetahui 

sejauhmana kualitas pelayanan online PERMATA di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang. 

 Pembahasan pada bab ini peneliti akan menjelaskan seluruh data 

penelitian yang didapatkan di lapangan dari hasil wawancara dari semua informan 

yang telah terpilih, studi pustaka dan studi dokumen. Pada tabel 4.1 terlihat jelas 

tentang Hasil Penelitian Kualitas Pelayanan Online PERMATA di Kantor 

Pertanahan Kota Semarang Studi Kasus Pelayanan Balik Nama Hak Atas Tanah 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 



121 

 

Tabel 4.1 

Matriks Hasil Penelitian tentang Hasil Penelitian Kualitas Pelayanan Online 

PERMATA di Kantor Pertanahan Kota Semarang Studi Kasus Pelayanan Balik 

Nama Hak Atas Tanah 

1 

Fenomena 

2 

Dimensi 

3 

Sub Dimensi 

4 

Keterangan 

Dimensi 

Kualitas 

Pelayanan 

1. Tangible 

(Berwujud) 

a. Kedisiplinan 

pegawai 

Kedisiplinan 

pegawai dalam 

memberikan 

pelayanan sudah 

sesuai harapan.(+) 

  b. Kejelasan 

penghitungan 

biaya  

Kejelasan 

penghitungan 

biaya dapat 

dimengerti oleh 

pihak PPAT. (+) 

  c. Sarana 

prasarana 

Masih adanya 

sarana prasarana 

yang belum 

terpenuhi. (-) 

  d. Akses Kantor 

Pertanahan 

Kota 

Semarang  

Akses menuju 

Kantor Pertanahan 

mudah dijangkau 

oleh transportasi 

apapun dan 

terletak di tengah 

kota. (+) 

 2. Reliatibility 

(Kehandalan) 

a. Kecermatan 

pegawai 

Kecermatan 

pegawai dalam 

mengoreksi berkas 

sudah sesuai 

harapan karena 

dikoreksi oleh 

bagian front office 

dan back office. (+) 

 

  b. Kehandalan 

pegawai 

Kehandalan 

pegawai dalam 

menggunakan alat 

bantu untuk 

pelayanan hampir 

seluruh pegawai 

bisa menggunakan 

1 2 3 4 
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   dan hanya 

beberapa pegawai 

berusia lanjut 

kurang memahami. 

(-) 

  c. Pelayanan 

diselesaikan 

sesuai 

prosedur 

Pelayanan online 

PERMATA 

khususnya balik 

nama dalam hal 

persyaratan sudah 

sesuai prosedur, 

namun dalam hal 

peyelesaian tidak 

tepat waktu karena 

banyaknya berkas 

dan kurangnya 

pegawai. (-) 

 3. Responsiviness 

(Respon/ketangga

pan) 

a. Respon 

pegawai 

dalam 

memberikan 

pelayanan 

Respon pegawai 

saat memberikan 

pelayanan belum 

sesuai harapan, hal 

ini dikarenakan 

pemohon yang 

datang setiap hari 

orang yang sama 

yaitu staff PPAT 

dan bagi 

masyarakat 

dilayani sesuai 

sistem langganan. 

(-) 

  b. Cara pegawai 

dalam 

menangani 

keluhan 

Cara menangani 

keluhan bagi 

PPAT melihat 

informasi berkas 

melalui online dan 

bisa menanyakan 

di manajer loket 

lalu disambungkan 

pada bagian yang 

menyimpan berkas 

dan akan di proses 

kembali saat 

menemukan berkas 

sehingga perlu 

1 2 3 4 
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   keaktifan dari Staff 

PPAT.(+) 

  c. Bentuk media 

pengaduan 

pelayanan 

Tidak adanya 

media pengaduan 

online, sehingga 

datang langsung ke 

Kantor Pertanahan 

atau dapat 

menghubungi 

pegawai melalui 

jalur pribadi.(-) 

 4. Assurance 

(Jaminan) 

a. Jaminan tepat 

waktu 

Pelayanan yang 

diberikan tidak 

selesai tepat waktu 

dengan prosedur 

yang ada. (-) 

  b. Jaminan 

legalitas 

Legalitas dokumen 

yang dikeluarkan 

Kantor Pertanahan 

Kota Semarang 

karena memiliki 

kewenangan atas 

pelayanan 

pertanahan. (+) 

  c. Jaminan 

kepastian 

biaya 

Kepastian biaya 

yang dibayarkan 

sesuai dengan jenis 

pelayanan yang 

diajukan dan beban 

biaya sesuai 

dengan tarif yang 

telah ditetapkan. 

(+) 

 5. Empathy (Empati) a. Cara pegawai 

mendahuluka

n kepentingan 

pemohon 

Kepentingan 

pemohon 

didahulukan 

selama tidak ada 

tugas luar dan 

pelayanan sesuai 

jam kerja. (+) 

  b. Sikap pegawai 

dalam 

melayani dan 

menghargai 

Pegawai dalam 

memberikan 

pelayanan sudah  

sesuai harapan 

1 2 3 4 

  pemohon dengan sikap 
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menghargai 

pemohon yang 

datang dan  tidak 

diskriminatif. (+) 

  c. Kejujuran 

pegawai 

Kejujuran pegawai 

dalam memberikan 

pelayanan sudah 

sesuai harapan 

bagi staff PPAT 

dan masyarakat.(+) 

Faktor yang 

menghambat 

kualitas 

pelayanan 

1. Faktor Aturan a. Disiplin dalam 

pelaksanaan 

Faktor aturan 

menjadi 

penghambat,karena 

tidak ada kejelasan 

aturan sistem 

antrian 

penumpukan 

berkas bagi PPAT 

berdampak pada 

beban kerja 

pegawai. (-) 

 2. Faktor Organisasi a. Sistem  Sistem pembagian 

pekerjaan 

menjadikan 

penghambat karena 

banyaknya berkas 

yang diselesaikan 

setiap pegawai 

berbeda, sehingga 

tidak selesai tepat 

waktu (-) 

 

Tabel 4.1 merupakan Matriks Hasil Penelitian tentang Hasil Penelitian 

Kualitas Pelayanan Online PERMATA di Kantor Pertanahan Kota Semarang 

Studi Kasus Pelayanan Balik Nama Hak Atas Tanah terlihat bahwa ada beberapa 

sub dimensi yang belum sesuai yang diharapkan oleh Staff PPAT maupun 

masyarakat sebagai pengguna layanan di Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

Kemudian adanya faktor penghambat menjadikan kualitas pelayanan belum sesuai 

yang diharapkan bagi penerima layanan yaitu faktor aturan dan faktor organisasi. 
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Bab ini berisi tentang urain analisis hasil peneitian berdasarkan dimensi-dimensi 

kualitas pelayanan , berikut analisisnya : 

4.1 Indikator Kualitas Pelayanan 

4.1.1 Tangible (Berwujud) 

Tangible atau berwujud berkaitan dengan penilaan yang dapat dilihat 

berdasarkan pengamatan, namun tangible juga akan lebih akurat apabila 

melalui wawancara dengan informan. Penilaian dimensi tangible berdasarkan 

beberapa sub dimensi antara lain : 

a. Kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan online 

PERMATA balik nama  

Kedisiplinan menjadi salah satu kunci suksesnya kualitas pelayanan 

publik. Kedisiplinan merupakan sikap yang tercermin melalui tingkah laku 

seseorang, hal ini memerlukan proses seperti ketaatan dan kebiasaan untuk 

melakukan suatu hal yang sesuai dengan aturan. Menurut beberapa informan 

kedisiplinan pegawai yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang hampir 

sesuai harapan karena memberikan pelayanan berdasarkan jam pelayanan 

yang telah ditetapkan. 

Gambar 4.1 

Jam Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Semarang 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 
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Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Semarang dilakukan 

melaksanakan apel pagi lalu pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 15.00 WIB. 

Idealnya suatu pelayanan tutup pukul 16.00 WIB, namun menurut beberapa 

informan khususnya pegawai loket satu jam sebelum jam 4 sore diselesaikan 

untuk mengurus berkas yang terakhir di kumpulkan pukul 3 sore. 

Kedisiplinan pegawai dalam berpakaian sudah sesuai aturan yang 

telah berlaku yaitu hari Senin dan Selasa memakai pakaian dinas harian, hari 

Rabu memakai bawahan hitam dan atasan kemeja putih, lalu hari Kamis 

menggunakan batik, dan Jumat baju olahraga setelah olahraga berganti baju 

batik. Berdasarkan pengamatan selama penelitian hal ini telah diterapkan bagi 

setiap pegawai PNS maupun PTT, tak lupa setiap pegawai memakai tanda 

pengenal untuk dikalungkan sehingga dapat membedakan antara pegawai 

atau pemohon. 

b. Kejelasan penghitungan biaya tentang pelayanan online PERMATA 

balik nama 

Besaran uang yang dikeluarkan untuk membayar sesuatu agar dapat 

memperoleh sesuai tujuan, hal tersebut dapat dikatakan biaya. Oleh karena itu 

besaran biaya yang dibayarkan harus memiliki kejelasan, sehingga tidak 

adanya penyimpangan. Setiap jenis pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan 

Kota Semarang memiliki tarif biaya sendiri yang telah diatur melalui 

Peraturan Pemerintah no 128 tahun 2015.  
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Gambar 4.2  

Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak  

Berdasarkan PP No 128 Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Biaya yang dikeluarkan bagi pemohon dalam pelayanan online 

PERMATA dengan jenis pelayanan adalah membayar PNBP. Pembayaran 

PNBP sendiri memiliki rumus, seperti berikut ini : 

 

ZNT atau Zona Nilai Tanah merupakan area yang menggambarkan 

nilai tanah yang relatif sama. Setiap wilayah di Kota Semarang memiliki nilai 

tanah yang berbeda setiap meter perseginnya. Informasi mengenai ZNT dapat 

melihat di Kantor Pertanahan Kota Semarang, hal ini menjadi suatu 

kewajiban dalam mengecek ZNT dalam mengurus perijinan pertanahan. 

 

 

 

 

 

ZNT x Luas Tanah x 1/1000 + Rp 50.000 
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Gambar 4.3  

Informasi Zona Nilai Tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 

Gambar 4.3 terdapat nama pemohon, letak bidang yang akan 

dimohonkan, jenis/nomor hak dan nilai tanah per meter persegi yang 

dimohonkan. Oleh karena itu dalam berkas informasi ZNT juga 

memperlihatkan peta wilayah yang dimohonkan, sehingga terlihat jelas. 

Penelitian yang dilakukan terkait dengan kejelasan penghitungan 

biaya yang tercantum pada Surat Perintah Setor (SPS) yang akan dibayakan 

melalui bank atau mobil dari Kantor Pos yang ada di Kantor Pertanahan. 

Kejelasan penghitungan biaya terkait pelayanan balik nama ini bagi sebagian 

Staff PPAT sudah memahami bagaimana cara menghitung biaya yang harus 

dibayarkan, namun bagi masyarakat awan meskipun sudah menggunakan jasa 

PPAT dari beberapa informan tidak mengetahui penhitungan besaran biaya 

pelayanan selain biaya jasa bagi PPAT. 
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c. Sarana prasarana dalam menunjang pelayanan online PERMATA balik 

nama 

Sarana prasarana menjadi salah satu hal penting dalam menajalankan 

suatu pelayanan. Berdasarkan Keputusan MENPAN No 63 Tahun 2003 

bahwa dalam penyelenggaran pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip 

sebagai berikut: 

1. Kesederhanaan  

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan. 

2. Kejelasan  

Kejelasan ini mencakup dalam hal : (a) Persyaratan teknis dan 

administrasi pelayanan publik, (b) Unit Kerja/Pejabat yang berwenang 

dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, (c) 

Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

3. Kepastian Waktu 

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 

telah ditentukan. 

4. Akurasi 

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. 

5. Keamanan  

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian 

hukum. 

6. Tanggung jawab 
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Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik 

7. Kelengkapan sarana dan prasarana 

Tersedianya sarana prasarana kerja, peralatan kerja dan penunjang lainnya 

yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi. 

8. Kemudahan akses  

Tempat dan lokasi serta sarana dan prasarana kerja yang memadai, mudah 

dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi telematika. 

9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dantun, ramah serta 

memberi pelayanan yang ikhlas. 

10. Kenyamanan 

Lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruang tunggu yang 

nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah, sehat serta dilengkapi 

dengan sarana prasarana penunjang pelayanan seperti parkir, toilet, tempat 

ibadah dan lain-lain. 

Pada poin 7 menjelaskan bahhwa kelengkapan sarana prasarana 

menjadi penting karena untuk menunjang kerja , sehingga peralatan yang 

digunakan dapat mempercepat pelayanan di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara 

dan pengamatan dilapangan menurut beberapa informan memberikan 

tanggapan mengenai sarana prasarana yang dimiliki Kantor Pertanahan Kota 
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Semarang belum sesuai harapan, hal tersebut ditunjukan dengan komputer 

yang digunakan oleh setiap pegawai sudah dapat dikatakan canggih, terlebih 

komputer yang digunakan pada bagian front office meskipun terkadang lemot. 

Loading lama atau error terkadang terjadi, hal tersebut dikarenakan server 

down dari pusat. Hal tersebut dikarenakan pelayanan online PERMATA 

terintegrasi hingga pusat dan penggunanya adalah seluruh Kantor Wilayah 

dan Kantor Pertanahan yang ada di Indonesia. Disisi lain masih dikeluhkan 

mengenai prasarana printer untuk mencetak dokumen balik nama yang belum 

diganti, pengajuan tersebut sudah dilakukan tetapi perlu menunggu karena 

prosedur yang harus dipatuhi. 

Sarana prasarana tidak hanya dibutuhkan bagi pemberi layanan atau 

pegawai saja. Penerima layanan juga perlu merasakan sarana prasarana yang 

disediakan agar selama proses pelayanan berjalan dapat memberikan 

kenyamanan dan kemudahan, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan 

lancar. Apabila dikaitkan dengan poin 10 menurut Keputusan MENPAN No 

63 Tahun 2003 bahwa dalam penyelenggaran pelayanan harus memenuhi 

beberapa prinsip salah satunya kenyamanan. Staff PPAT dan masyarakat 

sebagai penerima layanan ini layak diberikan sarana prasarana yang nyaman. 

Adanya sarana prasarana seperti komputer bagi Staff PPAT untuk mengecek 

seberapa jauh proses berkas berjalan. 
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Gambar 4.4 

Anjungan Pelayanan Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa sarana Anjungan Pelayanan Mandiri 

di Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki sarana komputer untuk 

mengecek informasi berkas, sehingga memudahkan PPAT untuk melihat 

setiap berkas yang dimiliki sudah sejauhmana jalannya berkas tersebut. 

Kemudian bagian Entry PERMATA disediakan sebuah komputer dan printer 

bagi Staff PPAT untuk meng input data atau untuk merivisi data yang salah. 

Pada bagian Anjungan Pelayanan Mandiri juga tersedia ATM (Anjungan 

Tunai Mandiri) Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), ATM ini berfungsi untuk 

membayar biaya pelayanan yang dimohonkan. Tidak hanya itu apabila 

pemohon tidak memiliki ATM maka dapat membeyar di mobil Pos 

Indonesia. 
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Gambar 4.5 

Mobil Pos Indonesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 

Kemudahan membayar juga diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Semarang, melalui Gambar 4.5 terlihat adanya mobil Kantor Pos yang setiap 

hari Senin-Jumat melayani pemohon untuk membayarkan biaya pelayanan. 

Lalu bagi masyarakat maupun Staff PPAT bisa menggunakan sarana 

prasarana umum lainnya, seperti ruang tunggu, mushola, tempat parkir dan 

lain-lain. 

Gambar 4.6 

Sarana Prasarana di Kantor Pertanahan Kota Semarang 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 
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Gambar 4.6 menunjukkan beberapa sarana prasarana yang krusial bagi 

penerima layanan yang datang di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Adapun 

sarana prasarana ruang tunggu yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Semarang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dirasa cukup bagi 

pemohon yang datang untuk menunggu antrian, ruang tunggu juga dilengkapi 

Air Conditioning (AC) sehingga membuat rasa nyaman pada ruang tunggu. 

Kemudian parkiran yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Semrang 

hampir sesuai dengan harapan, parkiran bagi pegawai sudah mencukupi daya 

tampung, namun bagi pemohon parkir berada didepan trotoar Kantor 

Pertanahan Kota Semarang. Kemudian sarana prasarana Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) yang dapat diguanakan, hal ini bertujuan untuk 

mengetahui kepuasan penerima layanan terkait pelayanan yang diberikan oleh 

Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

d. Kemudahan akses Kantor Pertanahan Kota Semarang 

Menurut Keputusan MENPAN No 63 Tahun 2003 prinsip dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan kemudahan akses. 

Kemudahan  akses merupakan tempat dan lokasi serta sarana dan prasarana 

kerja yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat 

memanfaatkan teknologi telematika. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan kemudahan akses di Kantor Pertanahan Kota Semarang masih 

dapat dijangkau.  
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Gambar 4.7 

Akses masuk Kantor Pertanahan Kota Semarang 

 

Sumber : Dokumen Pribadi 2019 

Terlihat dari gambar 4.7 bahwa akses dari Kantor Pertanahan Kota 

Semarang mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi, namun jika 

menggunakan transportasi umum seperti angkutan harus berjalan kaki ± 

200meter dari Jalan  Ahmad Yani. Kantor Pertanahan Kota Semarang berada 

di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor.23, posisi kantor ini dekat dengan 

Simpang Lima yangmana pusat keramaian Kota Semarang. 

Menurut wawancara dengan informan kemudahan akses bagi para 

Staff PPAT dan masyarakat, Kantor Pertanahan Semarang juga memberikan 

kemudahan dalam mengurus pelayanan pertanahan dengan memberikan  

sejenis kantor cabang kecil dengan nama Rumah Layanan Pertanahan. 
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Gambar 4.8 

Rumah Layanan Pertanahan 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Rumah Layanan Pertanahan bertujuan untuk memudahkan PPAT 

maupun masyarakat agar lebih dekat mengurus pelayanan pertanahan. Rumah 

Layanan Pertanahan yang ada di Kota Semarang memiliki 3tempat yaitu 

didaerah Genuk, Meteseh dan Ngaliyan. Ketiganya dapat mengurus segala 

kepentingan pertanahan, oleh karena itu PPAT dan masyarakat dapat 

menjangkau salah satu Rumah Layanan Pertanahan yang terdekat dengan 

tempat tinggal maupun kantor Notaris/PPAT yang bersangkutan. 

4.1.2 Reliability (Kehandalan) 

a. Kecermatan pegawai dalam pelayanan online PERMATA balik nama 

Kecermatan  menjadi suatu keahlian yang dimiliki bagi pejabat 

publik, terlebih yang memberikan pelayanan terkait administratif. 

Kecermatan pegawai yang memeriksa berkas diwajibkan mampu menguasai 

ilmu yang berkaitan dengan pelayanan administratif pertanahan.  
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Gambar 4.9 

Pelayanan Reformasi Birokrasi Kantor Pertanahan Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Pada gambar 4.9 memperlihatkan Kantor Pertanahan Kota Semarang 

memberikan pelayanan reformasi yang Cermat Cepat Tepat dan Akurat, 

sehingga salah satu nya cermat menjadi hal yang pentung dalam pelayanan. 

Kecermatan pegawai dalam meneliti berkas di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang melalui beberapa tahap. Meneliti berkas pelayanan online 

PERMATA balik nama dimulai tahap pertama dari pengecekan berkas oleh 

pegawai front office, lalu pegawai Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah 

dan Pembinaan PPAT, selanjutnya Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak 

Tanah dan Pembinaan PPAT, kemudian berkas akan dikoreksi oleh Kepala 

Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan yang terakhir dicek oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kota Semarang. Panjanganya mengoreksi setiap berkas 

perlu kecermatan, hal ini dikarenakan setiap berkas memiliki 
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kesulitan/permasalahannya sendiri dan apabila salah sedikit akan berdampak 

pada hukum pidana.  

Meneliti berkas pelayanan online PERMATA balik nama memiliki 

prosedur yang harus dicek oleh pegawai front office maupun back office, 

sehingga terkadang pada saat dicek oleh pegawai back office ada kekurangan 

berkas yang harus dilengkapi. Disisi lain ketidakcermatan dalam meneliti 

juga terjadi, seperti nama pada akta harus sama dengan di E-KTP, dalam hal 

mencocokan perlu kecermatan dan ketelitian, sehingga data diri dan akta yang 

dibuat oleh PPAT harus sama. 

b. Kehandalan pegawai dalam menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan online PERMATA balik nama 

Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik memiliki banyak 

tantangan tersendiri terlebih dijaman era teknologi. Pemerintah sebagai 

pelayan publik perlu ikut terjun dalam memberikan pelayanan publik yang 

berkaitan dengan teknologi, sehingga para pegawai juga dituntut untuk handal 

dalam menggunakan kecanggihan teknologi yang semakin pesat.  

Pelayanan online PERMATA balik nama di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang berkaitan dengan penggunaan teknologi yaitu komputer dan 

internet. Berdasarkan penelitian hampir seluruh pegawai dapat 

mengoperasikan komputer serta website Loket Pertanahan Mandiri yang 

terintegrasi sampai pusat. Beberapa pegawai yang kurag handal dalam 

menggunakan alat bantu dalam pelayanan yaitu pegawai yang lanjut usia, 

sehingga dalam menggunakannya dibantu oleh pegawai-pegawai yang muda. 
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Tabel 4.2  

Aparatur Sipil Negara di Kantor Pertanahan Kota Semarang berdasarkan 

Pendidikan 

Pendidikan  Jumlah 

SD - 

SLTP 4 

SLTA 37 

DI 4 

D.III/Sarjana Muda 9 

D.IV/Sarjana 46 

Strata 2(S2) 12 

Strata 3(S3) - 

Jumlah Pegawai ASN 112 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Melalui tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Kantor 

Pertanahan Kota Semarang memiliki tamatan pendidikan D.IV/Sarjana 

sebanyak 46, lalu diikuti dengan tamatan SLTA sebanyak 37. Sedangkan 

tamatan yang pegawai yang memiliiki tamatan SLTP ada 4 orang serta DI 

juga 4 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa kehandalan 

dalam menggunakan alat bantu berhubungan dengan pendidikan yang telah 

ditempuh oleh pegawai dan usia juga mempengaruhi dalam penggunaan 

kecanggihan teknologi. 

Menurut beberapa informan khususnya pegawai Kantor Pertanahan 

Kota Semarang, tidak diadakan  pelatihan dalam penggunaan layanan online 
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PERMATA oleh karena pegawai dituntut untuk handal dalam menggunakan 

alat bantu dan mengaplikasikan. Adapun pelatihan diberikan kepada PTT 

(Pegawai Tidak Tetap) pada saat awal diterima sebagai PTT. Bagi PTT yang 

masih memiliki pengetahuan minim tentang pelayanan pertanahan harus 

memilliki kreatifitas berlaja kepada senior yaitu ASN di Kantor Pertanahan 

Kota Semarang dan bekerja sesuai bagian yang telah ditetapkan. 

c. Upaya pelayanan online PERMATA balik nama sesuai dengan prosedur 

Prosedur dalam memberikan suatu pelayanan sangat diperlukan, 

karena menajadi patokan agar pelayanan dapat tertata sesuai aturan yang telah 

ditetapkan. Menurut Deddy Mulyadi dkk (2016:204) prosedur adalah tata 

cara pelayanan yang dilakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan 

merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan 

pelayanan yang diperlukan. Prosedur dalam memberikan pelayanan, Kantor 

Pertanahan KotaSemarang berpedoman dengan Peraturan Kepala BPN RI No 

1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan. 

Menurut wawancara dan pengamatan bahwa Kantor Pertanahan Kota 

Semarang belum bisa mengupayakan pelayanan online PERMATA balik 

nama sesuai dengan prosedur, terlebih bagi jangka waktu yang telah 

ditetapkan oleh peraturan yang ada.  
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Gambar 4.10 

Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan  

Kantor Pertanahan Kota Semarang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Gambar 4.10 berisi jenis pelayanan, satuan (perbidang), biaya dan 

waktu pelayanan. J enis pelayanan balik nama dapat diselesaikan selama 

5hari kerja, namun menurut beberapa informan yang mengurus pelayanan 

balik nama melalui sekitar 1-2 bulan. Papan pengumuman tersebut memiliki 

tulisan yang kecil dan menempatkan pada bagian yang tidak tepat karena 

tempat orang yang hanya berlalu lalang, sehingga orang tidak ada keinginan 

pemohon untuk membaca.  

Kendati demikian, Kantor Pertanahan Kota Semarang memberikan 

kejelasan tentang persyaratan kelengkapan dokumen melalui pamflet yang di 

pajang di dinding depan Kantor Pertanahan Kota Semarang.  
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Gambar 4.11 

Tata Cara dan Prosedur Permohonan Peralihan Hak 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Gambar 4.11 yang berbentuk pamflet tersebut memudahkan PPAT 

maupun masyarakat umum dalam memahami dan melangkapi persyaratan 

jenis pelayanan yang dimohonkan. Disisi lain dalam pamflet tersebut 

memberikan keterangan tentang tata cara, namun tidak menjelaskan tata cara 

yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemohon. 

Berdasarkan penelitian beberapa informan staff PPAT, upaya dalam 

memberikan pelayanan belum sesuai dengan prosedur, karena melebihi waktu 

yang telah ditetapkan. Bagi pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang 

memiliki kendala kurangnya pegawai, karena banyaknya berkas yang harus 

diselesaikan setiap harinya. Idealnya bagi setiap pegawai menyelesaikan 20-

25 berkas sehari, namun pegawai di Kantor Pertanahan Kota Semarang 

menyelesaikan lebih dari 20 berkas. Kantor Pertanahan Kota Semarang 

merupakan salah satu kantor yang memebrikan pelayanan terbesar dan 
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banyaknya berkas perhari yang diterima setiap hari maka menjadikan 

pelayanan yang tidak tepat sesuai prosedur. 

4.1.3 Responsiviness (Respon / Ketanggapan) 

a. Respon pegawai saat memberikan pelayanan online PERMATA balik 

nama pada pemohon 

Setiap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pelayan publik 

perlu melayani dengan baik, sehingga respon terhadap penerima layanan 

publik. Baik buruknya respon dalam memberikan suatu pelayanan akan 

berdampak pada penilaian penerima layanan publik. Respon dalam pelayanan 

adalah tingkah laku yang memperlihatkan tanggapan dalam memberikan 

pelayanan. 

Respon pegawai dalam memberikan pelayanan online PERMATA 

balik nama belum sesuai harapan. Pembagian pekerjaan back office dan front 

office dalam memberikan respon kepada penerima layanan hampir sama. 

Pegawai yang bertugas di front office lebih sering melayani pemohon baik 

Staff PPAT ataupun masyarakat, namun merespon Staff PPAT  berbeda 

dengan masyarakat karena pemohon dari Staff PPAT hanya itu saja. 

Hubungan antara Staff PPAT dan pegawai front office Kantor Pertanahan 

Kota Semarang memiliki kebiasaan tersendiri yaitu sistem langganan, karena 

sudah saling memahami setiap berkas permohonan dan setiap kebiasaan 

pegawai dalam bekerja. Respon yang diberikan pada masyarakat umum 

berbeda, sehingga harus 5S Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun. 

Respon yang diberikan setiap bagian berbeda-beda, seperti di back 

office bagian IT Room memberikan pelayanan yang berbeda karena 
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menangani permasalahan tentang pelayanan online PERMATA. Keluhan 

yang diberikan pada pegawai IT Room terkait dengan berkas yang tidak bisa 

di input oleh PPAT.  

Gambar 4.12 

Contoh Kendala Berkas Staff PPAT Pelayanan Online PERMATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Berbagai kendala terkait pelayanan online PERMATA yang dialami 

oleh Staff PPAT, respon yang diberikan pegawai IT Room dengan cara 

mengantri di bawah melalui manajer loket. Terkadang banyak yang sampai 

menelpon pegawai IT Room secara langsung, agar dipercepat dalam 

menangani kendala di website. Kendala yang dialami seperti pada gambar 

4.12 yang menunjukkan Staff PPAT sudah input tiba-tiba aplikasi keluar 

sendiri, lalu tidak bisa memasukkan nilai ZNT. Keluhan-keluhan tersebut 

yang direspon oleh bagian IT Room. 

Pelatihan terkait bagaimana cara merespon pemohon dengan baik, 

sudah diselenggarakan bagi pegawai front office. Oleh karena itu, berdasarkan 
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wawancara beberapa informan bahwa respon dalam memberikan pelayanan 

sudah sesuai harapan. 

b. Cara pegawai dalam menangani keluhan pelayanan online PERMATA 

balik nama  

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik pasti memiliki kendala yang 

berkaitan dengan keluhan yang dirasakan oleh penerima layanan publik. Oleh 

karena itu, dalam menangani keluhan tersebut setiap penyelenggara publik 

perlu memiliki cara-cara tersendiri agar penerima layanan dapat merasakan 

kepuasan dalam pemberian layanan publik. 

Hasil dari penelitian berdasarkan wawancara ada beberapa cara 

menangani keluhan sesuai masalahnya, jika Staff PPAT sebagai penerima 

layanan publik memiliki kesulitan akan diarahkan ke bagian front office 

terlebih dahulu, namun apabila bagian front office tidak bisa menangani maka 

akan dilimpahkan ke Kasubsi. Bahkan jika keluhan itu belum bisa diatasi 

maka akan menjadi kewenangan Kasi atau bahkan Kepala Kantor. 

Kemudian keluhan terkait sejauhmana proses berkasberjalan memiliki 

cara tersendiri dalam menangani keluhan tersebut. Staff PPAT biasanya akan 

menanyakan di front office, lalu setelah dicek akan ditelfonkan ke bagian 

yang sedang memproses berkas tersebut. Lalu menurut beberapa informan, 

menunuggu mencarikan berkas terkadang mengalami kendala seperti 

menunggu hingga sore dan akan dihubungi kembali oleh pegawai atau 

pegawai sedang dinas luar ataupun rapat. Disisi lain keluhan yang dari pihak 

Staff PPAT lebih tersampaikan. 
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Gambar 4.13 

Informasi Kekurangan Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Gambar 4.13 menunjukkan loket yang menempelkan informasi 

tentang kekurangan berkas yang harus dilengkapi oleh Staff PPAT. Adanya 

Staff PPAT yang setiap hari berada di Kantor Pertanahan Kota Semarang 

akan memudahkan pegawai memberikan kekurangan dokumen yang harus 

dilengkapi melalui setiap loket. 

Gambar 4.14 

Tumpukan Berkas Staff PPAT yang Kendala Pelayanan Online PERMATA 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 

Pada gambar 4.14 dapat dilihat ada beberapa tumpukan berkas dari 

Staff PPAT yang mengalami kendala tentang KKP (Komputerisasi Kantor 
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Pertanahan). Cara pegawai IT Room dalam menangani keluhan tersebut 

adalah menumpukkan berkas tersebut yang bermasalah di dekat komputer 

IKM, lalu berkas tersebut bisa di ambil kembali besoknya. Berkas-berkas 

yang mengalami masalah tersebut dapat di terima oleh pegawai IT Room 

setiap harinya hingga 20 berkas. Disisi lain ada prosedur sendiri dalam 

melakukan pengaduan di Kantor pertanahan Kota Semarang. 

Gambar 4.15 

Prosedur Penanganan Pengaduan Pelayanan Pertanahan  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Berdasarkan pengamatan pada saat penelitian, Kantor Pertanahan 

Kota Semarang memiliki prosedur penanganan pengaduan pelayanan. 

Gambar 4.15 menjelaskan tentang 3 macam pengaduan yang dapat dilakukan 

oleh pemohon yaitu melalui lisan, tertulis dan website. Meskipun ada 

prosedur tersebut, realisasinya dari hasil wawancara beberapa informan tidak 

sepenuhnya terlaksana seperti pada prosedur. Terkadang bagi masyarakat 

umum berkas yang belum selesai akan diundur seminggu kemudian pemohon 

datang kembali di Kantor Pertanahan Kota Semarang untuk menanyakan lagi. 
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c. Penyediaan media pengaduan pelayanan online PERMATA balik nama 

Penyediaan media pengaduan pada pelayanan menjadi salah satu 

sarana bagi penerima layanan publik sebagai wadah untuk komplain terkait 

pelayanan yang tidak sesuai, pengaduan tersebut bisa berupa kritik atau saran. 

Berdasarkan penelitian bahwa ada beberapa media pengaduan yang di Kantor 

Pertanahan Kota Seamarang, agar memudahkan pemohon yaitu Staff PPAT 

atau msyarakat umum dapat menyampaikan aspirasinya. 

Gambar 4.16 

Manajer Loket Kantor Pertanahan Kota Semarang 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Gambar 4.16 menunjukkan manajer loket  yang merupakan salah 

salah satu media pengaduan bagi pelayanan yang disediakan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Semarang, sehingga Staff PPAT atau masyarakat umum 

dapat mengomplain tentang pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Semarang. Kemudian penyedian media pengaduan yang 

disediakan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang bisa melalui sekertaris 

pejabat yang menangani jenis pelayanan yang dimohonkan.  
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Disisi lain penyediaan media pengaduan pelayanan online PERMATA 

tidak memiliki pengaduan secara online, sehingga bagi Staff PPAT jika ada 

keluhan akan langsung diberi tahu secara langsung karenaStaff PPAT selalu 

ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang, tetapi bagi masyarakat dapat 

dikabarkan melalui via telepon yang tertera di depan berkas.  

Kantor Pertanahan Kota Semarang tidak meneyediakan pengaduan 

online melalui KKP, karena akses yang dimiliki Staff PPAT hanya sekedar 

memasukkan kelengkapan berkas secara online  sehingga data tetap valid . 

Berdasarkan wawancara Kantor Pertanahan Kota Semarang pernah membuat 

aplikasi dalam bentuk desktop untuk memberikan informasi tentang 

kekurangan berkas yang harus dilengkapi oleh Staff PPAT. Aplikasi tersebut 

saat ini sudah tidak ada, dikarenakan kekurangan SDM yang mengelolanya. 

Oleh karena itu pemohon harus datang untuk menanyakan keekurangan 

berkas yang harus dilengkapi ke Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

Gambar 4.17 

Layanan Pengaduan Kantor Pertanahan Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 
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Kantor Pertanahan Kota Semarang menyediakan mdeia pengaduan 

pelayanan via telepon, seperti pada gambar 4.17 yang menyertakan nomor 

telepon untuk membantu pemohon jika memiliki kesulitan dalam pelayanan 

di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Informasi yang didapat dari beberapa 

informan sebagai pemohon, tidak menggunakan layanan via tersbut. Banyak 

pemohon yang langsung datag untuk menemui pegawai langsung atau melalui 

telepon langsung dengan pegawai yang bersangkutan mengurus jenis layanan 

yang dimohonkan. 

4.1.4 Assurance (Jaminan) 

a. Jaminan tepat waktu dalam pelayanan online PERMATA balik nama 

Menurut Keputusan MENPAN No 63 Tahun 2003 kepastian waktu 

adalah pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian pada bab 

tiga jaminan tepat waktu tidak diberikan dari pegawai Kantor Pertanahan 

Kota Semarang kepada Staff PPAT maupun masyarakat dalam memberikan 

pelayanan online PERMATA balik nama. 

Hasil dari penelitian yang ada bahwa Kantor Pertanahan Kota 

Semarang selalu berusaha memberikan pelayanan online PERMATA balik 

nama dapat diselesaikan selama 5 hari seperti pada aturan yang telah 

ditetapkan, namun menurut penuturan dari beberapa informan bahwa tidak 

dapat menyelesaikan secara tepat waktu dikarenakan beberapa hal. 

Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kendala mengapa 

tidak dapat menyelesaikan secara tepat waktu. Kemudian analisis beban kerja 
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setiap pegawai melebihi yang biasa orang bekerja, hal ini dikarenakan 

kurangnya pegawai dan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu 

kekurangan berkas yang tidak segera dilengkapi juga akan menumbulkan 

tidak tepat dalam menyelesaikan pelayanan. 

Ketidaktepatan waktu juga dapat disebabkan karena perbedaan 

persepsi antara pegawai front office dan back office. Hal tersebut terjadi 

karena setiap berkas balik nama memiliki problematika yang berbeda-beda, 

terkadang penafsiran petugas loket hibah tetapi ternyata jual beli. Oleh karena 

itu, berkas menjadi berhenti sehingga tidak tepat waktu. 

Disisi lain dari pihak Staff PPAT, informan memahami lamanya 

ketidaktepatan waktu karena birokrasinya yang panjang. Lalu bagi 

masyarakat ada yang mengeluhkan lama, namun ada juga yang merasa bahwa 

pelayanan balik nama dapat diselesaikan ±1-2 bulan waktu yang wajar. 

b. Jaminan legalitas dalam pelayanan online PERMATA balik nama 

Legalitas dalam pelayanan diberikan bagi penyelenggara pelayanan 

publik agar kebsahan dokumen yang diberikan benar-benar sesuai aturan. 

Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam menerbitkan sertifikat menganut 

asas publisitas. Menurut Soedikno (1988:99) Asas publisitas (openbaarheid) 

adalah asas ini memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek 

haknya, apa nama hak atas tanah, serta bagaimana terjadinya peralihan dan 

pembebanannya. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang 

dapat melihatnya. 
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Kantor Pertanahan Kota Semarang sebagai suatu badan yang 

berwenang untuk mengurus surat sertifikat tanah yang resmi, selalu menjamin 

legalitas setiap dokumen yang dikeluarkan karena hal tersebut berkaitan 

dengan hukum negara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan jarang 

menemui kesalahan terkait legalitas dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Semarang. Adapun kesalahan yang pernah terjadi seperti di 

temui salah satu Staff PPAT, yaitu perbedaan nama di buku tanah dan 

sertifikat yang tidak sama dengan KTP. Hal tersebut dikarenakan pemohon 

memiliki nama panggilan, meskipun yang menerbitkan Kantor Pertanahan 

maka dengan kebijakan ganti nama. Kemudian terkait legalitas pelayanan 

salah satu Staff PPAT pernah menerima berkas nyasar berupa berkas 

ajudikasi, sejenis berkas program PTSL (Pendaftaran Sistematik Lengkap) 

karena banyak yang mengurus mengenai ganti rugi lahan maka berdampak 

kurangnya ketelitian dalam memberikan berkas kepada pemohon. Oleh 

karena itu, ketelitian dalam memberikan pelayanan juga perlu agar legalitas 

dalam pelayanan dapat terjamin kualitas Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

c. Jaminan kepastian biaya dalam pelayanan online PERMATA balik 

nama 

Kantor Pertanahan Kota Semarang memberikan jaminan kepastian 

biaya dalam pelayanan online PERMATA balik nama sesuai dengan 

ketentuan PP No 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP). Biaya yang dibebankan kepada pemohon sesuai dengan 

SPS (Surat Perintah Setor). 
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Gambar 4.18 

Contoh Surat Perintah Setor (SPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Besaran beban biaya yang harus dibayarkan oleh Staff PPAT atau 

masyarakat sesuai di SPS seperti pada gambar 4.18. Tidak ada biaya 

tambahan selain biaya yang sudah tertera di SPS tersebut, karena pajak 

dibayarkan di tempat yang berbeda. Apabila menggunakan jasa PPAT akan 

berbeda karena PPAT adalah independen, sehingga ada kesepakatan 

tersendiri bagi pemakai jasa dan PPAT / Notaris. 

Setelah mendapatkan SPS, maka dapat dibayarkan secara langsung di 

Mobil Pos Indonesia yang setiap jam kerja ada di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang atau melalui ATM BRI yang telah tersedia. Lalu untuk memiliki 

bukti bayar yang resmi dapat dicetakkan di loket cetak kwitansi. 

4.1.5 Empathy (Empati) 

a. Cara pegawai mendahulukan kepentingan pemohon 

Kepentingan pemohon menjadi salah satu menentukan suatu kualitas 

dalam memberikan pelayanan kepada penerima layanan publik. Menurut 
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beberapa informan memiliki tanggapan yang berbeda-beda, meskipun dapat 

dinilai bahwa cara pegawai dalam mendahulukan kepentingan pemohon 

hampir sesuai dengan harapan. 

Bagi beberapa pegawai ada yang berkorban untuk melembur 

menyelesaikan pekerjaan hingga larut malam karena berusaha memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi penerima layanan publik. Ada juga pegawai back 

office yang mengerjakan sesuai nomor urut atau sesuai tumpukan berkas. 

Berbeda dengan pegawai front office cara mendahulukan kepentingan 

pemohon khususnya Staff PPAt melalui antrian yang langganan. Langganan 

antrian yaitu kebiasaan untuk mengecek berkas sesuai dengan kecocokan 

pegawai yang ada di front office. Meskipun sudah menggunakan antrian, tetap 

saja sesuai kecocokan pegawai front office.  

Pegawai IT Room memiliki cara yang berbeda dalam mendahulukan 

kepentingan pemohon. Pekerjaan Pegawai IT Room selain menangani berkas 

error dari PPAT juga membantu para pegawai di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang yang mengalami kesulitan tentang pelayanan online PERMATA. 

Berdasarkan hasil wawancara bagi Staff PPAT ataupun masayarakt menilai 

cara pegawai mendahulukan kepentingan pemohon sudah baik, hanya saja 

bersabar menunggu antrian dan melakukan sesuai prosedur. Meskipun harus 

inisiatif selalu menanyakan sejauh mana proses berkas, dan terkendala 

pejabat yang tidak ada di kantor. 
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b. Sikap pegawai dalam melayani dan menghargai pemohon 

Sikap pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam melayani 

dan menghargai pemohon berdasarkan penelitian, bahwa hampir sesuai 

harapan. Pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan Staff PPAT atau 

masyarakat. Bagi Staff PPAT dan masyarakat apabila mengalami kesulitan 

dapat melalui manajer loket terlebih dahulu. Meskipun Staff PPAT setiap hari 

ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang tetap saja dilayani layaknya 

pemohon lainnya dengan menghargai.  

Kemudian bagi masyarakat, pegawai Kantor Pertanahan Kota 

Semarang  menghargai semua pemohon yang melakukan pelayanan tidak 

dikuasakan secara baik dan tidak diskriminatif. Setiap petugas loket juga 

memberikan arahan kepada Staff PPAT atau masyarakat yang kurang 

memahami pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang. 

Gambar 4.19 

Antrian Setiap Loket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 
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Pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam memberikan 

pelayanan  sesuai dengan panggilan nomor antrian setiap loket seperti pada 

gambar 4.19. Oleh karena itu, dalam menghargai pemohon dalam pelayanan 

bagi pemohon yang tidak dikuasakan sesuai dengan nomor panggilan. 

c. Kejujuran pegawai dalam memberikan pelayanan online PERMATA 

balik nama 

Kejujuran adalah suatu tindakan atau pernyataan yang sesuai dengan 

faktanya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  Kejujuran perlu dimiliki 

oleh setiap ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut 

penelitian yang telah dilakukan, pegawai Kantor Pertanahan Kota Semarang 

dinilai sudah sesuai harapan dalam hal kejujuran dalam melayani pemohon.  

Bagi pegawai front office kejujuran terkait berkas Staff PPAT yang 

didahulukan agar cepat diproses, hal ini berdampak pada antrian Staff PPAT 

lainnya. Kejujuran dan keadilan bagi sesama pemohon harus menerima 

pelayanan yang sama. Seharusnya sesama Staff PPAT menerima pelayanan 

yang sama, agar keadilan ditegakkan dan kejujuran setiap pegawai untuk 

melayani sesuai urutan tumpukan berkas. 

Pelayanan yang diselenggarakan untuk masyarakat pasti berkaitan 

dengan biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon harus sesuai dengan 

turan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

kejujuran pegawai dalam hal biaya pelayanan hampir sesuai harapan beberapa 

informan menilai bahwa ppembayaransesuai dengan SPS. Oleh karena itu 

tidak dipungut biaya selain biaya yang ada di SPS. 

 



157 

 

Gambar 4.20 

Informasi Tentang Gratifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Gambar 4.20 memperlihatkan bahwa tidak boleh melakukan 

gratifikasi kepada pegawai di Kantor Pertanahan KotaSemarang. Gratifikasi 

menurut Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, 

barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 

lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di 

luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau 

tanpa sarana elektronik. Hal yang sering terjadi dalam pleyanan publik, 

oknum pemohon melakukan pemberian uang untuk mempercepat pelayanan 

karena tindakan tersebut termasuk gratifikasi. Kantor Pertanahan Kota 

Semarang telah memberikan informasi berupa papan pengumuman yang 

ditempel di ruang tunggu pemohon, sehingga pemohon dapat membaca dan 

memahami tentang gratifikasi yang jika dilanggar dapat berujung pada 

pidana. Oleh karena itu, kejujuran dalam pelayanan perlu di terapkan dari sisi 

penerima layanan publik maupun penyelenggara layanan publik. 
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4.2 Faktor-faktor yang Menghambat Kualitas Pelayanan Online PERMATA 

Balik Nama 

Kualitas pelayanan online PERMATA balik nama di Kantor 

Pertanahan Kota Semarang dalam penyelenggaraannya hampir sesuai dengan 

harapan. Disisi lain, dalam penyelenggaraan pelayanan publik memiliki 

hambatan karena belum sepenuhnya pemohon merasakan kualitas yang baik 

dalam pelayanan publik. Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam 

memberikan pelayanan memiliki faktor penghambat yaitu faktor aturan dan 

faktor organisasi. 

4.2.1 Faktor Aturan  

Aturan menjadi salah satu faktor penghambat pada kualitas pelayanan 

online PERMATA di Kantor Pertanahan Kota Semarang, hal ini didukung 

tidak adanya SOP yang jelas tentang pelayanan online PERMATA. SOP yang 

ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang mengacu pada Peraturan Kepala 

Bandan Pertanahan No.1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan 

Pengaturan Pertanahan & PP No 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, jika terjadi 

permasalahan terkait pelayanan online PERMATA tidak memiliki payung 

hukum. Apabila pelayanan online PERMATA mengalami masalah pada KKP 

Web maka akan berdampak pada pelayanan yang tersendat karena terintegrasi 

oleh pusat di Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional.  

Kemudian faktor pengahambat dari kualitas pelayanan online 

PERMATA balik nama Kantor Pertanahan Kota Semarang yang terkait 
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dengan aturan adalah aturan antrian bagi Staff PPAT. Staff PPAT meskipun 

sudah meng input melalui online, perlu mengantri untuk segera di validasi 

berkasnya di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Antrian bagi para Staff 

PPAT dilakukan harus sepagi mungkin, agar dapat didata oleh salah satu 

Staff PPAT sebagai koordinator. Koordinator ini bertugas untuk mencatat 

setiap Staff  PPAT yang datang setiap paginya. Kemudian koordinator Staff 

PPAT memberikan catatan pada Satpam Kantor Pertanahan Kota Semarang 

untuk memanggil Staff PPAT secara berurutan. 

Gambar 4.21 

Alat Pengambil Nomor Antrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki kecanggihan untuk 

mengambilan nomor antrian bagi para pemohon. Nomor antrian pada mesin 

tersebut disesuaikan dengan keperluan staff PPAT atau masyarakat, 

pelayanan yang ada seperti 1)Informasi pada manajer loket; 2A)Pengukuran; 

2B)Prioritas (Pemilik Sertifikat); 2C)Pemberian hak, pendaftaran hak, wakaf 



160 

 

dan PTP; 2D)Pendaftaran Surat Keputusan; 2E,F,G)Pelayanan Online; 

3)Pembayaran; 4)Penyerahan Produk. Pelayanan online PERMATA termasuk 

pada loket 2E,F,G. 

Gambar 4.22 

Contoh Map Berkas Balik Nama / Peralihan Hak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Gambar 4.22 memperlihatkan contoh salah satu map berkas balik 

nama / perlaihan hak. Map tersebut gratis dan didapat setelah mengambil 

nomor antroan pada mesin. Setiap map memiliki warna yang berbeda-beda, 

balik nama / peralihan hak memiliki warna kuning. Pengambilan nomor 

antrian pada mesin tersebut hanya untuk menempelkan pada berkas agar 

memiliki urutan berkas. Disisi lain pada setiap loket tidak memanggil sesuai 

nomor antrian yang telah di ambil mesin nomor antrian. Oleh karena itu 

setiap pegawai front office memiliki atura sendiri, dimana setiap Staff PPAT 

mengumpulkan berkas di meja dengan rapi. Ada juga pegawai front office  

yang mengumpulkan tumpukan paling bawah yang paling awal. 
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Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan,baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang telah ditetapkan. Kedisiplinan dalam pelaksanaan 

aturan pengecekan antrian berkas ini tidak diberlakukan dengan baik. Oleh 

karena itu, tidak adanya aturan yang jelas tentang antrian pelayanan online 

PERMATA bagi Staff PPAT membuat beberapa pegawai front office 

memiliki tambahan pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan, tidak menggunakan 

sistem nomor antrian yang telah di ambil mesin nomor antrian. Kemudian 

kebiasaan Staff PPAT dengan salah satu pegawai front office akan berdampak 

pada beban kerja seluruh pegawai front office yang tidak seimbang, sehingga 

bagi pegawai front office yang menerima lebih dari 20 berkas perhari akan 

kewalahan. Disisi lain mengecek setiap berkas membutuhkan waktu yang 

cukup lama, karena setiap berkas memiliki problematikanya sendiri-sendiri. 

4.2.2 Faktor Organisasi 

Menurut Robbins (Keban 2014:127) organisasi merupakan suatu 

kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan suatu batasan yang 

relatif jelas, yang berfungsi secara relatif teratur dalam rangka mencapai suatu 

atau rangkaian tujuan. Organisasi juga dapat dikatakan sistem yang 

merupakan suatu susunan atau rakitan komponen atau bagian-bagian yang 

membentuk satu kesatuan yang utuh dengan sifatsifat saling tergantung, 

saling mempengaruhi dan saling berhubungan. Pelayanan online PERMATA 

di Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki manejemen yang belum 

sesuai harapan, meskipun ada pembagian pekerjaan yaitu front office dan 

back office, namun hal ini akan berdampak pada kejelasan pembagian tugas 
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dan wewenang bagi setiap pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan manajemen pelayanan juga memiliki penghambat yaitu kurangya 

komunikasi yang terjalin antara front office dan back office. Hampir setiap 

pejabat memiliki sekertaris pribadi untuk membantu pekerjaannya, sehingga 

terjadinya  penafsiran berkas yang berbeda dari front office dan back office. 

Terkadang PTT (Pegawai Tidak Tetap) kurang menguasai tentang 

problematika pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Semarang, karena lulusan 

yang berbeda-beda menjadi salah satu penghambat dalam memberikan 

pelayanan. Organisasi yang baik perlu manajemen yang baik dalam 

pelaksanaannya, melalui sistem pembagian pekerjaan  yang baik juga akan 

berdampak pada pemberian pelayanan yang baik juga. Adapun yang terjadi 

perbedaan penafsiran berdampak pada pelayanan yang tersendat, sehingga 

berkas menjadi terhenti berproses.  

Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki 2 kategori pegawai, yaitu 

ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri) / PTT (Petugas Tidak Tetap. Organisasi di Kantor Pertanahan Kota 

Semarang memiliki pegawai yang dikontrak atau sering disebut dengan PTT 

(Pegawai TidakTetap). 
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Tabel 4.3 

Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pertanahan 

Kota Semarang 

Jabatan  Jumlah 

Pengemudi 2 

Petugas Keamanan 11 

Cleaning Service 10 

Asisten Pengadministrasi Umum 31 

Asisten Verifikator Berkas 14 

Customer Service Officer 3 

Operator Komputer 31 

Pengelola Aplikasi  6 

Petugas Teknisi 2 

Jumlah Pegawai PPNPN 110 

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Semarang 2019 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 110 PPNPN / PTT yang ada di 

Kantor Pertanahan Kota Semarang, 87 orang yang terjun langssung 

memahami berkas tentang pelayanan pertanahan. PTT dipekerjakan untuk 

membantu pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Semarang, karena 

kurangnya ASN yang ada sehingga dalam melayani PTT belajar dan bekerja 

dengan ASN. PTT memiliki perpanjangan kontrak setiap satu tahun sekali. 

Disisi lain, Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki metode rolling 

pegawai sesuai dengan otoritas yang dimiliki pemimpin kantor pada saat 

menjabat. Meskipun memiliki 112 orang ASN masih dirasakan kekurangan 
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pegawai. Pelayanan dibuka hari Senin-Sabtu dan pegawai Kantor Pertanahan 

Kota Semarang hingga bekerja larut malam. Beban kerja setiap pegawai 

melebihi sewajarnya orang bekerja, hal ini menjadikan organisasi menjadi 

salah satu faktor penghambat kualitas pelayanan online PERMATA balik 

nama. Hal ini juga berdampak pada tujuan yang belum sepenuhnya tercapai. 

Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki visi kedepan yang 

mencerminkan tujuan bagi lembaga ini “menjadi lembaga pelayanan 

pertanahan yang ramah, responsif, profesional, modern dan terukur”. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa menjadi lembaga yang 

terukur belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan, karena dalam hal 

penyelesaian pelayanan belum terukur sesuai waktu yang telah ditentukan. 

Oleh karena itu sistem pembagian pekerjaan yang tidak merata 

mempengaruhi komponen lainnya, seperti tidak meratanya pembagian 

pekerjaan menjadikan pegawai kewalahan karena kekurangan pegawai. 

Kemudian berdampak pada tujuan yang belum tercapai sehingga banyaknya 

berkas yang tersendat.  

 


