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Penelijian ini secara umum ingin mengkaj1 bagaimana pel~ 
sanaan. pengawasan melekat di kantor pertanahan. dati II di 10k.5l 
s1 penelitian. Populasi dar1 penelitian ini adalah para pimpi~ 
an, Iebih khusu lagi adalah kepala seksi dan sub aeksi yang 
berjumlah 84 orang yang tersebar di enam lokasi t.ez-sebut , Ada
pun yang dijadikan sampel hanya 42 dan hal 101 sudah merupakan 
50% dari jumlah populasi. Penarikan sampel menggunakan simple
random sampling d1mana tiap tiapkantor t.ez-sebut; diambil seba-' 
nyak 7 orang. Tehnik pengumpulan data akan lebih banyak meng
gunakan kuesioner' sementara analisa lebih banyak bersitat de
kripti~karena untuk menggambarkan suatu fenomena yang dite11 
ti .. 

Adapun. rumusan masalahnya adalah 'Bagaimana pelaksanaan 
pengawaaan melekat di lokasi penelitian'.

Hsil penelitian menunjukkan bahwa dari seg! yang.paIin~ 
bagus adalah penetapan kebijakanyang mencapai sebesar 47.6% 
didalamnya tersangkut tentang frekuensi ataaan.mentapkan ke
bijakan tertulis~ kejelasan kebijakan tertulis tersebut, frek 
kuensi mengomunikaaikan kebijakan tersehut dan akhirnya mutu 
panyuaunan kebijakan Lt.u, 

Keadaan yang paling jelek adalah pada intensitas pembi
naan pegawai yang 'hanya' mencapai 38,1%. Didalamnya menyan£ 
kut perlu tidaknya diadakan latihan, pemberian saran, teguran
dan sanksi, adil tidaknya pemberian sanksi/hukuman. perhatian
pimpinan saat inapeksi, perlu tidaknya sidak. Persentase di 
atas adalah dalam kategorm 'jelek' sementara yang penetapan
kebijakan dalam kategori I tinggi' • 

Secara Umum hasiInya adalah sebagai herikut : 
kategori tinggi : 43,2 % 
kategori sedang : 29,9% 
kategor1 rendah : 26,9 % 
dengan me11hat komposisi Yang deo1kian maka sudah cukup baik 
intensitas pelaksanaan pengawasan melekat, apalagi ditunjang
oleh kenYataan bahwa tingkat disip1in pegawai telaij mencapai
45,2% dalam taral[ tingkat 'tinggi', leLih tinggi sedikit de 
ngan aktivitas pelclcsanaan·melekat tersebut. 
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