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ABSTRAK 

 

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peran 

yang sangat strategis, karena sebagai ujung tombak pelayanan, menyelenggarakan 

pelayanan Publik dan menyelenggarakan pemerintahan daerah di 

Kabupaten/Kota. Sesuai dengan salah satu tugas kecamatan yakni melaksanakan 

fungsi pelayanan di tingkat kecamatan, maka salah satu bentuk pelayanan yang di 

lakukan adalah pelayanan dibidang administrasi pertanahan.  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang dengan tujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 

deskriptif dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang yang diambil dengan teknik 

simple random sampling. Dalam penelitian ini ada 9 unsur yang digunakan yaitu 

Berdasarkan keputusan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Survei Keputu  san Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. Diantaranya adalah Persyaratan Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/Tarif, 

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, 

Maklumat Pelayanan, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum nilai Indeks 

Kepuasan Masyarakat layanan dibidang administrasi pertanahan yang diberikan 

oleh Kecamatan Bukit Bestari menunjukkan hal yang baik. Saran peneliti kepada 

petugas agar tidak melebihi waktu yang telah ditentukan, karena waktu sangat 

menentukan kelayakan ataupun  kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang 

diberikan. 

 

Kata Kunci: kepuasan, pelayanan, administrasi pertanahan 
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ABSTRACT 

 

 

Sub-districts as local devices of Districts/City have a role in which is very 

strategic, because as the spearhead of service, organizing public services and 

administering regional governance in districts/City. In accordance with one of the 

tasks namely sub-district exercising the functions of services in the district level, 

then one of the services in do is in the fields of service land administration. 

This research was conducted in the sub-district Office Bukit Bestari 

Tanjungpinang in order to determine people's satisfaction with land 

administration services in the sub-district of Bukit Bestari Tanjungpinang. This 

research is kind of quantitative research with a method of descriptive with the 

total sample as many as 100 people taken with simple random sampling 

techniques. In this reasearch there were 9 items Based on the decision of the 

Ministerial Regulation number 16 Year 2014 on Guidelines Survey Community 

Decision on Implementation of Public Service. Among them is the requirement 

procedures, service time, cost/price, Product Specifications Type Services, 

Competence Implementing, Managing Behavior, notices Care and Handling of 

Complaints, Suggestions and Feedback. 

The results of research shows that in general the Community Satisfaction 

Index service in the administration of land given by sub-district Bukit Bestari 

show a good thing. Researchers advice to the personnel to be not exceed the set 

time, because of the time very much determines the worthiness of the community 

satisfaction or in the service provided. 

 

Keywords: Satisfaction, services, land administration 
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PENDAHULUAN 

  

 

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peran 

yang sangat strategis, karena sebagai ujung tombak pelayanan, barometer 

penyelenggaraan pelayanan Publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di 

Kabupaten/Kota. Pelimpahan kewenangan yang diharapkan diberikan oleh Bupati 

tidak perlu semuanya, tetapi secukupnya yang sekiranya akan mendekatkan 

masyarakat kepada pusat pelayanan di tingkat lokal. Sesuai dengan salah satu 

tugas kecamatan yakni melaksanakan fungsi pelayanan di tingkat kecamatan, 

maka salah satu bentuk pelayanan yang di lakukan adalah pelayanan dibidang 

administrasi pertanahan, disisi lain fungsi kecamatan yaitu sebagai tempat yang 

menangani kebutuhan masyarakat  kepada unit-unit organisasi yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan) di bidang pertanahan 

yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).  

Berdasarkan kenyataannya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

belum sesuai dengan keinginan para masyarakat dan dirasakan masih banyak 

menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Contohnya permasalahan pembuatan 

surat keterangan ganti rugi (SKGR) dan pembuatan surat alas hak yang dapat 

dilihat dari permasalahan di lokasi penelitian peneliti, yaitu Kecamatan Bukit 

Bestari yang masih banyak diberitakan dalam media masa menyangkut 

permasalahan pertanahan. Pada tahun 2012 terjadinya sengketa lahan warga 

kelurahan Dompak (http://kepri.antaranews.com), kemudian muncul masalah  

ketidakpuasan masyarakat dalam permasalahan lahan di Kelurahan Sungai Jang 

(http://tanjungpinangpos.co.id), selanjutnya masalah sengketa tanah dan rumah 
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terjadi di Kampung Lama Dompak, Kelurahan Dompak pada Oktober 2013 

(https://tanjungpinangpos.co.id), dan Agustus 2014 terjadi sengketa atas 

kepemilikan lahan terhadap pembangunan Kantor Camat Bukit Bestari itu sendiri 

karena warga selaku pemilik lahan merasa dirugikan 

(http://www.haluankepri.com/).  

 

TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni untuk 

mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi pertanahan di 

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. 

 

 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dengan metode deskriptif Sebagaimana dijelaskan oleh 

Sugiyono (2013:06), “penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan 

atau menggabungkan dengan variabel lain”. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang bagaimana aparatur yang berwenang dalam 

kecamatan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang 

pelayanan khususnya menyangkut pelayanan adminstarasi petanahan serta 

pola komunikasi dengan organisasi-organisasi pemerintah dalam 

https://tanjungpinangpos.co.id/
http://www.haluankepri.com/
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meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang. 

Dasar Penelitian ini adalah pengamatan yang memfokuskan 

masalah pada tugas pemerintah kecamatan sebagai pelayan publik, serta 

sebagai pemegang pelimpahan wewenang dari kabupaten dan kota, serta 

bagian pemerintah yang memiliki fungsi koordinasi dengan BPN sebagai 

pelayan administrasi pertanahan di kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam kajian Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan dan 

pengamatan peneliti, bahwa di Kecamatan Bukit Bestari telah terjadi 

beberapa permasalahan yang menyangkut pelayanan pertanahan seperti 

yang telah peneliti paparkan pada latar belakang penelitian ini. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam mendukung penulisan ini 

adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan baik 

dari hasil kuesioner maupun dengan wawancara yang bersumber dari 

responden yang telah melakukan pengurusan administrasi pertanahan di 

kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tahun 2014. 

b. Data sekunder, yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara 

membaca buku, literatur-literatur serta informasi tertulis lainnya yang 
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berkenaan dengan masalah yang diteliti, selain itu terdapat situs-situs 

yang diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder 

dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian 

ini. 

4. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:80), “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya”. Maka yang akan menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kecamatan 

Bukit Bestari. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Bukit 

Bestari yang telah mengurus surat tanah pada Tahun 2014 yang terdiri dari 

5 kelurahan yaitu, Kelurahan Tanjungpinang Timur Kelurahan Tanjung 

Unggat, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Sungai Jang, dan 

Kelurahan Dompak yang terdiri dari 490 responden. 

Tabel 1.1 

Data pengurusan administrasi pertanahan pada masing-masing Kelurahan 

di Kecamatan Bukit Bestari 

Kelurahan SKGR Alas Hak 

Tanjungpinang Timur 7 6 

Tanjung Unggat 12 13 

Tanjung Ayun Sakti 19 9 

Sungai Jang 94 96 

Dompak 169 65 

Jumlah 301 189 

   Sumber: Kantor Kecamatan Bukit Bestari 2014, Olahan 



 8   
 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2013:81). 

Dalam menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan rumus 

yaitu yang ditentukan dari jumlah sampel berdasarkan ketentuan dari 

Slovin (dalam Riduwan, 2009:65) sebagai berikut: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁.𝑑2
 

 

Keterangan : 

 N = Jumlah Populasi 

 n = Jumlah Sampel 

 𝑑2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan yang diharapkan 

sebesar 90%) 

𝑛 =
N

1 + 𝑁.𝑑² 
 

 

𝑛 =
490

1 + (490).0,1²  
 

  

𝑛 =
490

1 + (490).0,01  
 

 

𝑛 =
490

1 + 4,9  
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𝑛 =
490

5,9  
 

 

𝑛 = 83,05 

 

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 83,05 

responden dan untuk memudahkan peneliti sehingga dibulatkan menjadi 

100 responden yang diambil secara acak (random).  

Sampel yang diambil adalah 100 orang dari 490 populasi yang ada 

di Kecamatan Bukit Bestari yang telah mengurus surat tanah pada Tahun 

2014. Teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan yaitu simple 

random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak (Sugiyono, 

2013:82). Pengambilan sampel secara acak ini diperuntukkan kepada 

masyarakat Kecamatan Bukit Bestari yang telah melakukan pengurusan 

surat tanah pada Tahun 2014 yang terdiri dari 5 Kelurahan. 

Dalam penelitian ini peneliti meminta responden (sampel) untuk 

memberikan data identitas dirinya sebagai penunjang data melalui 

pengisian kuesioner. Adapun identitas diri responden yang diminta adalah 

berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan terakhir. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara, wawancara dalam penelitian ini peneliti gunakan 

sebagai teknik pengumpulan data saat peneliti melakukan studi 

lapangan untuk mencari data yang dibutuhkan baik kepada bagian 

administrasi pertanahan di Kantor Kecamatan Bukit Bestari 
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maupun masyarakat. Hal ini guna mencari data yang sedang diteliti 

yaitu terkait dengan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Pelayanan Administrasi Pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari. 

b. Kuesioner, Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 

2013:142). 

c. Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara 

memperoleh/mengumpulkan data dari berbagai referensi yang 

relevan berdasarkan buku maupun tulisan-tulisan ilmiah lainnya. 

d. Dokumentasi, yaitu pengambilan data pendukung berupa gambar, 

tabel, dan lain-lain. 

1. Alat Pengumpulan Data 

Alat yang peneliti gunakan adalah daftar pertanyaan berupa 

kuesioner (angket) yang akan disebarkan kepada orang yang menjadi 

sampel, bentuk pertanyaannya adalah tertutup. Dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena 

sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai 

titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2013:93).    
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 TEKNIK ANALISIS DATA  

Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan kegiatan setelah data 

dari responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data 

adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

kemudian mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. 

Selanjutnya, data yang telah terkumpulkan dianalisis menggunakan statistik 

deskriptif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul, yang selanjutnya akan menghasilkan 

kesimpulan dari masalah yang diteliti. 

 

KONSEP TEORITIS 

Kepuasan Masyarakat 

Menurut Lukman (2000:119) dalam Pasolong (2007:144), mengatakan 

bahwa kepuasan sebagaimana tingkat seseorang setelah membandingkan kinerja 

(hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Sejalan pandangan, Gibson dkk 

(1987), Wexley dan Yulk (1998) dalam Pasolong (2007:144), dijelaskan bahwa 

kepuasan pada hakikatnya berkaitan dengan faktor kebutuhan seseorang 

(pelanggan). Artinya, jika kebutuhan seseorang terpenuhi maka orang tersebut 

merasa puas, demikian pula sebaliknya. Kemudian Tjiptono (1996:54) dalam 

Pasolong (2007:144), menambahkan bahwa kepuasan pelanggan dapat 

menciptakan kesetiaan dan loyalitas pelanggan kepada perusahan. 

 Pendapat di atas, dipertegas oleh Schnaars dalam Tjiptono (Pasolong 

2007:144), menyebut bahwa pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis atau usaha 

adalah menciptakan rasa puas terhadap pelanggannya. Schnaars juga 
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menyebutkan bahwa : “Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya: hubungan antara pelanggan dengan instansi 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembeli (pemakaian) ulang, 

terciptanya loyalitas dari pelanggan serta terbentuknya rekomendasi dari mulut ke 

mulut yang kesemuanya menguntungkan perusahaan”. 

Sementara itu, Kotler dalam Tjiptono (Pasolong 2007:145), menandaskan 

bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang (pelanggan) setelah 

membandingkan dengan kinerja yang ia rasakan, dibandingkan dengan 

harapannya. 

Berdasarkan berbagai pandangan, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya kepuasan pelanggan adalah mencakup perbedaan antara harapan dan 

kenyataan atau hasil yang dirasakan, pandangan ini didasarkan pada 

disconfirmation paradigm oleh Oliver dalam Pawitra (1993). 

Kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena 

adanya hubungan kepercayaan masyarakat. Semakin baik kepemerintahan dan 

kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat 

(high trust). 

Konsep Pelayanan dan Pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, 

sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk 

memenuhi kebutuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2006:674) adalah 

sebagai buah perbuatan yang diperlukan oleh orang lain. Menurut Ndraha 

(2005:68): 
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“...layanan sebagai output pelayanan mengandung dua arti: sebagai jasa 

(komoditi dalam arti luas) dan sebagai seni (cara). Komoditi dalam arti 

luas meliputi komoditi yang dijual (layanan publik, dengan tarif semurah 

mungkin dan dapat diprivatisasi) maupun yang tidak dijual beli (layanan 

civil, layanan nonprice). Sebagai seni, layanan itu terbentuk sebagai upaya 

aktor atau artis pemerintahan untuk mengefektifkan kegiatan atau 

pelayanannya sesuai dengan kondisi orang, makhluk atau lingkungan yang 

dilayani, yang bagaimana sekalipun. Oleh sebab itu aktor atau artis harus 

benar-benar berkualitas, kreatif, inovatif, proaktif dan berfikir positif”. 

 

Menurut Moenir dalam Pasolong (2010:198), pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Menurut 

Laksana (1994) dalam Hertian (2013:1077), pelayanan berasal dari kata layan 

yang berarti menolong, membantu melayani. Jadi pelayanan di sini dapat diartikan 

sebagai perlakuan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang memerlukan. 

Menurut Carson dan Schwarz, untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal, maka dikembangkannya daftar ukuran yang komprehensif untuk 

pemerintah daerah.  Ukuran yang komprehensif untuk servqual sector public 

tersebut sebagai berikut: 

a. Comvenience (Kemudahan), yaitu ukuran tingkat dimana pelayanan 

pemerintah adalah mudah diperoleh dan didapat masyarakat. 

b. Security (Keamanan), yaitu ukuran tingkat dimana pelayanan yang 

telah disediakan membuat masyarakat merasa aman dan yakin ketika 

mereka menerimanya.  

c. Reliability (Keandalan), yaitu menilai tingkat dimana pelayanan 

pemerintah disediakan secara benar dan tepat waktu. 

d. Personal Attention (Perhatian Kepada orang), yaitu ukuran tingkat 

dimana aparat pelayanan menyediakan informasi kepada masyarakat 
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dan bekerja dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

mereka. 

e. Problem Solving Approach (Pendekatan pemecahan masalah). 

f. Fairenness (Keadilan), yaitu ukuran tingkat dimana masyarakat 

percaya bahwa pemerintah diperlakukan sama untuk semua orang. 

g. Fiscal Responsibility (Tanggungjawab keuangan), yaitu ukuran tingkat 

dimana masyarakat percaya bahwa pemerintah daerah menyediakan 

pelayanan sebagaimana mestinya yang menggunakan uang secara 

bertanggungjawab. 

h. Citizen Influence (Pengaruh Masyarakat), yaitu ukuran tingkat dimana 

masyarakat percaya bahwa mereka dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan yang mereka terima dari pemerintah daerah (dalam 

Pasolong, 2007:143). 

Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

Pelayanan publik menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari 

instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/(BUMD) Badan 

Usaha Milik Daerah. Pengelompok kan jenis pelayanan tersebut di dasarkan pada 

ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu: 
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a. Pelayanan Administratif  

Jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa 

pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan 

tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir 

berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin rekomendasi, keterangan dan 

lain-lain.  

b. Pelayanan Barang 

  Pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan 

penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi 

dan penyampaiannya kepada konsumen secara langsung (sebagai unit atau 

individual) dalam suatu sistem.  

c. Pelayanan Jasa 

Jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang berupa 

sarana dan prasarana serta penunjangnya. Misalnya pelayanan angkutan 

darat, laut, dan udara, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan 

pemadam kebakaran. 

Pedoman Umum Unit Pelayanan 

Kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian kualitas pelayanan 

publik dengan mengacu pada Kepmen PAN Nomor 58 Tahun 2002 memuat tujuh 

dimensi yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja pelayanan publik 

instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Ketujuh dimensi pelayanan publik 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kesederhanaan prosedur pelayanan; 

b. Keterbukaan informasi pelayanan; 
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c. Kepastian pelaksanaan pelayanan; 

d. Mutu produk pelayanan; 

e. Tingkat profesional petugas; 

f. Tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, dan 

g. Sarana dan prasarana pelayanan. 

 

Sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks 

kepuasan masyarakat dalam KepMen Nomor 25 tahun 2004 tentang pedoman 

umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat sebagai unit pelayanan instansi 

pemerintahan adalah sebagai berikut:  

a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan tekhnis dan administrasi yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 

c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenagan dan tanggung 

jawabnya). 

d. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguahan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku.  

e. Tangguang jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan. 

f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan. 

g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 

h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati. 

j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan. 

l. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

dengan biaya yang telah ditetapkan. 

m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan 

yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman 

kepada penerima pelayanan. 
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n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

 

 Kemudian berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik dijelaskan ruang lingkup dalam Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:  

a. Persyaratan 

 Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

b. Prosedur 

 Prosedur adalah tata cara pela yanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

c. Waktu pelayanan 

 Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

d. Biaya/Tarif 

 Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

 Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

f. Kompetensi Pelaksana 

 Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

g. Perilaku Pelaksana 

 Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

h. Maklumat Pelayanan 

 Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standar pelayanan. 

i. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

 Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
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Pelayanan Administrasi Pertanahan 

Tanah menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) dalam 

Risnarto (2006:17), tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas 

sekali. Khususnya pertanahan yang dimaksud dengan tanah adalah  lahan, 

sehingga muncul kosakata pendaftaran tanah, bukan pendaftaran lahan. 

Pertanahan yaitu  antara tanah dengan orang agar tercipta keamanan dan 

ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak melampaui batas. 

Pada pelaksanaan administrasi pertanahan ada aspek yang penting untuk 

menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, yaitu pendaftaran tanah. 

Pendaftaran tanah ini lebih jelasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 

tahun 1997 tentang pedoman pendaftaran tanah. Ada dua jenis pendaftaran, yaitu: 

a. Pendaftaran Akta  

Berdasarkan sistem pendaftaran akta, tempat penyimpanan publik 

ditetapkan untuk mendaftar dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

transaksi-transaksi hak milik (akta-akta, gadai, rencana-rencana peninjauan). 

Terdapat tiga unsur dasar dalam pendaftaran akta: pencatatan waktu pemasukan 

dokumen hak milik, penyusunan daftar instrument dan pengarsipan dokumen atau 

salinannya.    

Pendaftaran akta menentukan cara untuk mendaftarkan dokumen-

dokumen hukum saja, pendaftaran akta tidak mendaftarkan hak pada hak milik. 
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b. Pendaftaran Hak 

Pendaftaran hak dimaksudkan untuk mengatasi cacat-cacat pendaftaran 

akta dan untuk menyederhanakan proses-proses pelaksanaan transaksi-transaksi 

hak milik.  

 

Pemerintah Kecamatan 

Menurut Mac Iver (Inu Kencana Syafiie 2011:10) mengartikan 

pemerintahan sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai 

kekuasaaan (goverment is the organisation of man under authority). Menurut 

Ermaya Suradinata,1996 (Arifin, 2012:43) mengatakan bahwa, “pemerintahan 

dapat dibedakan dengan pemerintah. Dimana pemerintah adalah lembaga atau 

badan-badan politik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai 

tujuan negara. Sedangkan pemerintahan itu sendiri adalah kegiatan-kegiatan dari 

lembaga atau badan-badan publik menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan 

negara”.  

Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat 

kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Pemerintah Kecamatan 

melalui personifikasi dalam diri camat harus mampu membaca kebijakan-

kebijakan yang datang dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kemudian 

diterjemahkan ke dalam bahasa praktis, mudah dicerna dan dimengerti baik oleh 

para pegawai dalam unit organisasinya maupun masyarakat pada umumnya. 

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 

Ayat 24 mengatakan Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
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bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan 

adalah wilayah administratif dari Kabupaten atau Kota, yang terdiri atas beberapa 

Desa dan atau Kelurahan, yang merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat 

daerah yang di pimpin oleh seorang camat dan bertanggung jawab kepada 

pemerintah Kabupaten atau kota melalui sekertaris daerah. 

 

HASIL PENELITIAN 

a. Persyaratan  

Mayoritas responden mengatakan puas terhadap kejelasan dan kemudahan 

pemenuhan persyaratan dalam mendapatkan pelayanan administrasi di Kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang. Hal ini disampaikan oleh 84% (84) responden. Responden 

yang menyatakan sangat puas terhadap pelayanan publik oleh masyarakat kecamatan 

Bukit Bestari terkait pelayanan administrasi pertanahan yaitu 16% (16) responden. Pada 

unsur persyaratan responden sudah puas dengan pelayanan terhadap kejelasan dan 

kemudahan persyaratan, dibuktikan dengan tidak ada responden yang menyatakan tidak 

puas dan kurang puas. 

b. Prosedur  

Mayoritas responden menyataka puas terhadap pelayanan administrasi 

pertanahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini disampaikan oleh 

73% (73) responden. Responden yang menyatakan sangat puas terhadap 

kejelasan/kebakuan prosedur pengurusan administrasi dan kemudahan prosedur 

pelayanan administrasi yaitu 27% (27) responden. Dalam hal ini cukup dibuktik an 

dengan tidak adanya responden yang menyatakan tidak puas dan kurang puas pada unsur 

prosedur yaitu tentanng kejelasan/kebakuan prosedur pengurusan administrasi dan 

kemudahan prosedur. 
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c. Waktu Pelayanan  

Mayoritas responden menyatakan puas dengan waktu dalam pelayanan 

administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini disampaikan oleh 

42% (42) responden. Responden yang menyatakan tidak puas dengan waktu dalam   

pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari yaitu 21% (21 

orang). Sedangkan sebanayak 37% (37) responden menyatakan kurang puas 

dengan pelayanan waktu yaitu pada pelayanan administrasi pertanahan di 

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Pada unsur waktu pelayanan ini 

tidak ada responden yang menyatakan sangat puas dengan pelayanan waktu yang 

diberikan kepada responden, dapat dilihat bahwa pelayanan waktu terhadap 

pelayanan administrasi pertanahan masih tergolong kurang baik. 

d. Biaya Tarif  

Mayoritas responden menyatakan puas terhadap biaya atau tarif dalam 

pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini 

disampaikan oleh 71% (71) responden. Responden yang menyatakan sangat puas 

terhadap biaya atau tarif dalam pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan 

Bukit Bestari yaitu 27% (27) responden. Responden yang menyatakan kurang 

puas terhadap biaya atau tarif dalam pelayanan administrasi pertanahan di 

Kecamatan Bukit Bestari yaitu sebanyak 2% (2 orang), dan tidak ada responden 

yang tidak puas terhadap biaya atau tarif dalam pelayanan administrasi pertanahan 

di Kecamatan Bukit Bestari. 
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e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  

 Mayoritas responden menyatakan puas terhadap produk spesifikasi jenis 

pelayanan di Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini disampaikan oleh 73% (73)  

responden. Responden yang menyatakan sangat puas terhadap produk spesifikasi 

jenis pelayanan di Kecamatan Bukit Bestari yaitu 21% (21 orang). Sedangkan 

sebanyak 6% (6 orang) menyatakan kurang puas terhadap produk spesifikasi jenis 

pelayanan di Kecamatan Bukit Bestari, dan tidak ada responden yang tidak puas 

terhadap produk spesifikasi jenis pelayanan. 

f. Kompetensi Pelaksana 

 Mayoritas responden menyatakan puas terhadap kompetensi pelaksana 

dalam pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini 

disampaikan oleh 74% (74) responden. Responden menyatakan sangat puas 

terhadap kompetensi pelaksn dalam pelayanan administarsi pertanahan di 

Kecamatan Bukit Bestari yaitu 26% (26 orang). Pada unsur kompetensi pelaksana 

responden tidak ada yang menyatakan tidak puas dan kurang puas dalam 

pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari. 

g. Perilaku Pelaksana  

 Sangat patut diapresiasi tentang perilaku petugas pelayanan administrasi 

pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Mayoritas responden menyatakan puas terhadap perilaku petugas 

dalam pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini 

disampaiakan oleh 87% (87) responden. Responden yang menyatakan sangat puas 
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terhadap perilaku petugas pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit 

Bestari yaitu 13% (13 orang). Responden sudah puas dengan perilaku petugas di 

Kecamatan Bukit Bestari Karena disini dibuktikan dengan tidak ada responden 

yang tidak puas dan kurang puas dalam pelayanan yang mereka dapatkan.  

h. Maklumat Pelayanan  

Mayoritas responden menyatakan puas dengan maklumat pelayanan 

dalam pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari. Hal ini 

disampaiakn oleh 73% (73) responden. Sebanyak 20% (20 orang) menyatakan 

sangat puas dengan maklumat pelayanan dalam pelayanan adminisrasi 

pertanahan di Kecamatan Bukit Bestari. Responden yang menyatakan kurang 

puas terhadap maklumat pelayanan yaitu sebanyak 6% (6) responden dan 1% (1 

orang) yang menyatakan tidak puas terhadap maklumat pelayanan di Kecamatan 

Bukit Bestari terkait dengan pelayanan administrasi pertanahan. 

i. Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan 

 Mayoritas responden menyatakan puas terhadap penanganan, pengaduan, 

saran dan masukan dalam pelayanan administrasi pertanahan di Kecamatan Bukit 

Bestari. Hal ini disampaikan oleh 83% (83) responden. Responden yang 

menyatakan sangat puas dengan penanganan, pengaduan, saran dan masukan 

sebanyak 15% (15 orang), sedangkan sebanyak 2% (2) responden yang 

menyatakan kurang puas, dan pada unsur penanganan, pengaduan, saran dan 

masukan respondennya cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas 

dibuktikan dengan tidak adanya responden yang menjawab tidak puas. 
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