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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka semakin bertambah 

juga kebutuhan hidup penduduk, salah satu kebutuhan primer yang penting bagi 

kelangsungan hidup penduduk adalah kebutuhan tanah dan rumah. Hal ini 

disebabkan bahwa tanah dan rumah berfungsi sebagai tempat tinggal ataupun 

tempat usaha. Kebutuhan masyarakat atas tanah dan rumah setiap tahun semakin 

meningkat. Maka kebutuhan dalam pembuatan sertifikat tanah akan meningkat 

pula, karena sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah oleh 

seseorang. 

Menurut PP No. 24 tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak 

atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan 

hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang 

bersangkutan. Sertifikat juga memiliki fungsi yaitu sebagai surat bukti hak yang 

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 

yang termuat didalamnya. 

Setiap orang atau badan hukum berhak memiliki bangunan gedung serta 

memperoleh bukti sah kepemilikannya, agar terhindar dari konflik dan sengketa. 

Bukti surat kepemilikan gedung, baik untuk rumah ataupun tempat usaha yang 

diperoleh dari pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan 

dan pemanfaatan yang dilakukan oleh daerah setempat. Dalam hal ini, Badan 
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Pertanahan Nasional merupakan sarana untuk memberikan pelayanan pada 

masyarakat untuk membuat sertifikat tanah. 

Persoalan-persoalan yang menyangkut rumitnya pengurusan sertifikat 

tanah dengan waktu yang lama, berbelit-belit, tidak jelas, dan segudang masalah 

lain yang terjadi setiap pengurusan surat-surat tanah. Sehingga hal seperti ini 

terkesan disengaja oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Hal ini 

juga akan berdampak pada masyarakat yang akan malas untuk mengurus hak atas 

tanahnya. 

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 

tahun 2005 tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayanan di 

lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dan untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat dipandang perlu dilakukan penyederhanaan dan percepatan pelayanan 

pertanahan tertentu kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan jenis dan 

waktu penyelesaian pelayanan pemeriksaan (pengecekan) sertifikat, peralihan hak, 

hak tanggungan, pemecahan, pemisahan dan penggabungan sertifikat, perubahan 

hak milik untuk rumah tinggal dan ganti nama pada Kantor Pertanahan. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo sebagai instansi yang berfungsi 

dibidang pelayanan publik dituntut harus mampu memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan memberikan 

pelayanan yang terbaik. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo juga 

harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan fasilitas-fasilitas 

yang dapat mempermudah dalam pelayanan sertifikat tanah. Salah satu wujud 
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pelayanan yang baik adalah mempermudah dalam pembuatan sertifikat tanah 

sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan serta 

melihat pentingnya pengembangan pelaayanan pembuatan sertifikat tanah di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul “Analisis Efektivitas 

Prosedur Pemrosesan Sertifikat Tanah (Studi Kasus pada Kantor 

Pertanahan Kabupaten Situbondo)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana efektivitas 

prosedur pemrosesan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Situbondo. 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat terbatasnya waktu dan tenaga serta untuk menghindari 

meluasnya masalah, maka penelitian dibatasi pada pemrosesan sertifikat tanah 

secara konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan 

solusi atas permasalahan lembaga terkait dengan sistem pelayanan pemrosesan 

sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitiaan ini, antara lain : 

1. Bagi Instansi 

Memberikan gambaran pada instansi mengenai pentingnya efektivitas 

dalam pemrosesan sertifikat tanah. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat dijadikan sebagai acuan, referensi, informasi, dan wawasan teoritis 

dalam penelitian selanjutnya guna melakukan analisa yang lebih baik, 

khususnya pada topik dan permasalahan ini. 

 

 


