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A. Latar Belakang 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk republik yang secara geografis 

terdiri atas pulau-pulau. Kondisi geografis Indonesia yang begitu luas tentunya banyak 

terdapat keberagaman serta berbagai sumber-sumber daya alam, sehingga hal tersebut 

harus dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan bangsa. Secara yuridis dalam 

Konstitusi Indonesia yaitu pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Selanjutnya secara hierarkis hadirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang lahir nilai-nilai pada pasal 33 ayat (3) 

UUD NRI 1945 tersebut sebagai semangat luhur dalam pemanfaatan bumi dan 

kandungan didalamnya yang diartikan sebagai tanah. 

Pengelolaan pertanahan di wilayah Indonesia telah menjadi kewenangan mutlak 

pemerintah yang didelegasikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional. Kementerian ATR/BPN menurut Peraturan Presiden Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional pada Pasal 2 mempunyai tugas 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kementerian ATR/BPN memiliki fungsi untuk 

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur 

keagrariaan/pertanahan, pengadaan tanah, pengendallian, pemanfaatan ruang dan 

penguasaan tanah, serta penanganan masalah pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah. 

Kementerian ATR/BPN melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Indonesia terus untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas 

tanah rakyat yang merupakan amanah dari pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa pendaftaran tanah 

dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya dilaksanakanlah program-program 

sertifikasi tanah rakyat seperti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program 

Nasional Agraria (PRONA) yang mana dilakukan penyesuaian hingga lahirlah Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 
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2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) sehingga peraturan menteri 

sebelumnya dicabut. Selanjutnya diluncurkanlah Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) yang dilakukan beberapa perubahan peraturan menteri hingga yang 

berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. 

Untuk membantu pendaftaran tanah secara baik dan terstuktur, Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN Republik Indonesia dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta 

Tanah yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 

Kewenangan PPAT ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Akta Tanah. 

Dalam proses pembuatan akta-akta otentik untuk perbuatan tertentu, PPAT terikat 

erat dengan Kode Etik PPAT yang merupakan serangkaian kaidah moral yang ditentukan 

oleh perkumpulan PPAT dan kemudian dituangkan dalam peraturan perundang- 

undangan serta wajib untuk diikuti oleh setiap anggota perkumpulan Ikatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah demi memberikan pelayanan pertanahan yang baik dan efisien. 

Untuk menjamin kualitas serta efektiftas PPAT, Kementerian ATR/BPN wajib 

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PPAT, ketentuan ini diatur dalam 

Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Penulis ditempatkan di satuan kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang, Provinsi 

Aceh. Kantor Pertanahan Kota Sabang merupakan instansi pertanahan di bawah Badan 

Pertanahan Nasional yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang berada 

pada tingkatan kabupaten/kota. Dalam menjalankan aktivitas pertanahan, Kantor 

Pertanahan Kota Sabang dibantu oleh PPAT yang berdomilisi di Kota Sabang. 

Pelayanan yang diberikan seperti pendaftaran tanah pertama kali, hak tanggungan, 

hak guna usaha, hak guna bangunan, jual beli, waris, peningkatan hak, pemecahan dan 

masih banyak lagi jenis permohonan yang diajukan oleh masyarakat dengan melibatkan 

langsung PPAT yang ada di Kota Sabang. Tentunya ini mengharuskan Kantor Pertanahan 
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Sabang, sebagai perwakilan Kementerian ATR/BPN, untuk mengawasi dan melakukan 

pembinaan kepada Pejabat-pejabat pembuat akta tanah. Kualitas pengawasan dan 

pembinaan ini mesti dilakukan untuk menjamin kualitas dari akta-akta otentik terkait 

dengan perbuatan hukum tertentu. 

Secara faktual, pengawasan dan pembinaan belum cukup optimal dilakukan, ini 

terbukti dari masih banyaknya PPAT yang tidak melaporkan kegiatannya setiap bulan 

ataupun terlambat melaporkan. Sementara, laporan bulanan PPAT ini merupakan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh PPAT berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Laporan ini adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kantor 

Pertanahan Kota Sabang, jadi pembuatan laporan yang tepat waktu harus benar benar 

dijalankan oleh PPAT yang berada di bawah kewenangan Kantor Pertanahan Kota 

Sabang sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 2 Tahun 2018 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Di Kota Sabang, PPAT masih belum terlalu banyak, sehingga pelaporan yang harus 

dilakukan oleh PPAT haruslah dilakukan secara efektif. Sehingga terbentuk suatu 

kebiasaan dalam melakukan pelaporan PPAT yang tepat waktu dan lengkap pada wilayah 

Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

Aparatur Sipil Negaara telah dibekali tentang Manajemen ASN seperti Kedudukan, 

Peran, Hak dan Kewajiban dalam menjalankan kinerja, dengan menunjukkan integritas 

dan tanggung jawab yang tinggi akan memudahkan proses permohonan tanah dan akan 

terhindar hal-hal yang dapat mempersulit proses permohonan pelayanan tanah. 

Keberadaan laporan PPAT dan pengawasannya yang masih belum optimal, dapat 

menyulitkan kontrol aktivitas pelayanan pertanahan dan pemeliharaan pertanahan 

terhadap masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

Pelayanan publik yang terjadi dalam situasi ini adalah kesulitan untuk melihat 

kegiatan-kegiatan PPAT yang erat kaitannya dengan perbuatan hukum, seperti jual beli, 

tukar menukar, hibah, pembagian hak Bersama, pemberian hak tanggungan, HGB/HGU 

yang kemudian perbuatan hukum ini harus dikontrol serta dikelola oleh Kantor 

Pertanahan Kota Sabang. Kantor Pertanahan Kota Sabang dan PPAT yang merupakan 

Lembaga pelayanan publik bekerja untuk tujuan bersama dan menjadi sebuah respon 

utama pemerintah yang terpadu terhadap penyelesaian satu masalah, dengan adanya 

koordinasi antar petugas yang melakukan pembuatan akta otentik serta yang melakukan 
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pengelolaan laporan akan membuat sistem kinerja petugas akan meningkat sesuai sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan demi tercapainya tujuan bersama. 

Whole of Government dalam situasi ini adanya sistem koordinasi dan kerja sama 

yang akan sangat mempengaruhi pencapaian kinerja pegawai, jika kurangnya kerja sama 

antar pegawai akan mengakibatkan konflik kepentingan, dan akan menghambat 

transparansi dalam suatu organisasi, oleh karena itu Penulis mengambil isu yaitu “Belum 

optimalnya pengawasan dan pembinaan laporan bulanan PPAT di wilayah kerja 

Kantor Pertanahan Kota Sabang”. Penulis berharap gagasan yang diajukan dapat 

menjadi solusi penyelesaian isu yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

 

B. DESKRIPSI LOKUS 

1. Deskripsi Umum 

a. Deskripsi Wilayah/Gambaran Umum Instansi 

Kantor Pertanahan Kota Sabang beralamat di jalan T Cut Ali no 10, Kuta Barat, 

Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di 

Republik Indonesia. Secara Geografis, Kota Sabang terletak pada koordinat 05o 46’ 28” 

– 05o 54’ 28” Lintang Utara (LU) dan 95o 13’ 02” – 95o 22’ 36’ Bujur Timur (BT). Kota 

Sabang sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, di sebelah selatan 

berbatasan dengan Selat Benggala dan di sebelah barat dibatasi oleh Samudera Indonesia. 

Secara geopolitis, Kota Sabang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan 

negara-negara lain seperti dengan India, Malaysia dan Thailand serta merupakan alur 

pelayaran Internasional bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia 

dari arah barat. Kota Sabang terdiri dari lima buah pulau, yakni Pulau Weh, Pulau Klah, 

Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di 

Pante Utara. Pulau Weh merupakan pulau terluas serta merupakan satu-satunya pulau 

yang dijadikan pemukiman, sedangkan Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar 

yang berjarak + 15,6 km dari Pulau Weh. Secara administratif, Kota Sabang terbagi 

menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukamakmue dan 

Kecamatan Sukakarya serta terbagi menjadi 18 Gampong (desa). 

Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 153 km2 (Sabang dalam Angka 2009. 

Berdasarkan analisis data citra satelit tata ruang Kota Sabang 2004, luas keseluruhan Kota 
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Sabang ialah 1.042,3 km2 (104229,95 ha), dengan luas daratan 121,7 km2 (12.177,18 ha) 

dan luas perairan 920,5 km2 (92.052,77) ha. 

Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 30.647 (dari penduduk 

seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 15.580 pria dan 15.067 

wanita (rasio 103,40). Dengan luas daerah 12.209 ha (dibanding luas seluruh provinsi 

Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 129 jiwa/km² 

(dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya 

sebesar 40.040 jiwa dengan luas wilayahnya 153,00 km² dan sebaran penduduk 261 

jiwa/km². 

Menurut data Kantor Statistik Kota Sabang tahun 2014 bahwa, jumlah penduduk 

Kota Sabang lebih kurang 30.647 jiwa yang terdiri dari multi etnik antara lain; Aceh, 

Jawa, Padang, Tapanuli, Manado, Tiongkok dan lain-lain. Dengan struktur etnik yang 

mendiami Kota Sabang tersebut, apabila dilihat dari sektor mata pencaharian 

penduduknya terdiri dari; Aparatur Negeri Sipil, TNI/Polri, pedagang, nelayan, tukang, 

petani dan lain-lain. Dengan pluralism etnik ini, maka yang paling besar pengaruhnya 

adalah adat dan budaya Aceh. Pengaruh budaya Aceh sudah lama tertanam dalam 

kehidupan masyarakat Kota Sabang. Ini tak lain disebabkan mayoritas masyarakatnya 

adalah etnik Aceh dan beragama Islam. Sedangkan bahasa sehari-hari yang digunakan 

adalah bahasa Aceh dan bahasa Indonesia. 

Gambar 1.1 Peta Kota Sabang 
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b. Sumber Daya 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Kantor Peranahan 

Kota Sabang adalah Instansi Vertikal dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Aceh. Kantor Pertanahan Kota Sabang memiliki pegawai sebanyak 19 orang 

yang terdiri dari 1 orang Pejabat Administrator dan 18 orang Pejabat Pelaksana. 

Tabel 1.1 Jumlah PNS Kantor Pertanahan Kota Sabang 

 
No. Jabatan Jumlah 

 

1. 

 

Eselon III 

 

1 Orang 

 
2. 

 
Eselon IV 

 
3 Orang 

 
3. 

 
Staff 

 
15 Orang 

 
 

C. Tujuan Organisasi 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020- 

2024, Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang 

dalam RPJMN. Seperti diketahui Bersama bahwa Visi Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan (tahun 2020–2024) 

adalah: “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan 

Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: 

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong 
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Royong.” Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 Misi, yaitu: 

1. “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, 

Berkelanjutan dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 tujuan, yaitu: 

a. Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

b. Penataan ruang yang adil, aman dan nyaman, produktif dan lingkungan 

hidup yang berkelanjutan. 

2. “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar 

Dunia” dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu pelayanan publik dan tata 

Kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. 

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan 

dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, 

infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, 

penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang 

dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, 

pemanfaatan ruang, dan tanah; 

2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang; 

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 

4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang; 

5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan 

6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 
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Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas: 

 
1. Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat; 

2. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; 

3. Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah; 

4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; 

5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi; 

6. Inspektorat Jenderal; 

7. Sekretariat Jenderal; 

8. Direktorat Jenderal Tata Ruang; 

9. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; 

10. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah; 

11. Direktorat Jenderal Penataan Agraria; 

12. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan; 

13. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; 

14. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; 

15. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusian; 

16. Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan 

Pertanahan; 

17. Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

18. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara; 

19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; 

20. Kantor Pertanahan. 

 
Sedangkan sesuai Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 

2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan 

pemetaan; 
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3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran 

tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 

4. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan 

pengendalian kebijakan pertanahan; 

5. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 

6. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan 

sengketa dan perkara pertanahan; 

7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 

8. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; 

9. pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan 

informasi di bidang pertanahan; 

10. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 

11. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. 

 
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor 

Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Pelaksanaan tugas 

dan fungsi sebuah Kantor pertanahan memerlukan pembagian menjadi 1 subbagian dan 

5 seksi. Salah satu seksi yang berada di Kantor Pertanahan adalah Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran. 

Sesuai pasal 27 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2020, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran memiliki tugas 

untuk melaksanakan, inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi 

kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan 

hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan 

pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan 

mitra kerja dan PPAT. Isu yang diangkat untuk mendukung visi dan tujuan organisasi 

yakni menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar 

dunia. Diharapkan isu yang diidentifikasi dapat diaktualisasikan. 

D. Tugas dan Fungsi 

 
Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di 
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Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Analis 

Hukum Pertanahan memiliki tugas Ikhtisar Jabatan : Menelaah dan menganalisis bahan 

pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan dan pendaftaran hak tanah, 

ruang dan PPAT, pengadaan tanah serta sengketa, konflik dan perkara pertanahan dan 

tata ruang. Sedangkan uraian tugas dari Analis Hukum pertanahan di daerah yaitu: 

1. Menyusun bahan usulan rencana kegiatan dan anggaran di bidang Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan; 

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat yang 

berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan 

disposisi pimpinan; 

3. Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang berlaku; 

4. Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/pihak lain yang 

menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah; 

5. Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada pimpinan 

untuk ditindaklanjuti; 

6. Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran tanah; 

7. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah; 

8. Mengumpulkan dan mengolah bahan gugatan dari PTUN, Perdata, Pidana dan 

Pengadilan Agama; 

9. Menyusun dan menganalisis bahan Surat Kuasa; 

10. Menyusun dan menganalisis bahan jawaban atas gugatan yang masuk; 

11. Menyusun dan menganalisis bahan duplik; 

12. Menyiapkan bahan peninjauan lapangan (survei Lokasi); 

13. Menyusun dan menganalisis bahan kesimpulan sidang; 

14. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori banding; 

15. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori kasasi; 

16. Menyusun dan menganalisis bahan memori kasasi; 

17. Menyusun dan menganalisis pembatalan sertifikat; 

18. Mengumpulkan bahan dalam rangka mengumpulkan bukti baru untuk peninjauan 

kembali; 

19. Menyusun dan menganalisis bahan kontra PK; 
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20. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum pertanahan; 

21. Mengklasifikasikan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahan; 

22. Menganalisis masalah pertanahan yang menjadi penyebab sengketa, konflik dan 

perkara pertanahan; 

23. Membuat resume permasalahan secara sistimatis dan terukur; 

24. Mempersiapkan dan melaksanakan gelar internal atas sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan; 

25. Menyusun peta masalah; 

26. Membuat risalah pengolahan data masalah pertanahan; 

27. Mempersiapkan konsep usulan pembatalan hak atas tanah; dan 

28. Menerima hasil analisis masalah pertanahan; 

29. Mempelajari hasil analisis masalah pertanahan sebagai bahan persiapan mediasi; 

30. Mengumpulkan data pendukung fisik, administrasi dan yuridis sebagai bahan 

pendukung hasil analisis; 

31. Mempersiapkan konsep undangan mediasi untuk para pihak; 

32. Mempersiapkan dan melaksanakan gelar mediasi atas Sengketa dan Konflik 

Pertanahan; 

33. Membuat notulen, berita acara dan laporan hasil mediasi; dan 

34. Menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran 

35. Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan 

 
 

E. Struktur Organisasi 

 

Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan. Dan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebuah Kantor Pertanahan dibagi menjadi 

1 subbagian Tata Usaha dan 5 seksi pelayanan, yaitu: 

A. Subbagian Tata Usaha; 

B. Seksi Survei dan Pemetaan; 

C. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; 

D. Seksi Penataan dan Pemberdayaan; 

E. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan 

F. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. 
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Struktur organisasi yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kementrian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sabang tidak memiliki perbedaan dengan Kantor 

Pertanahan lainnya. 

Bagan 1.1 Organisasi Kantor Pertanahan 
 

 
 

 
 

2. Deskripsi Khusus 

a. Program dan Kegiatan Saat ini 

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang , PTSL adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama 

lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah 

yang sudah terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang 

lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. 

Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai 

kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu 

proyek/program seorang petugas Analis Permohonan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah di 

kantor Pertanahan Kota Sabang dengan target 750 sertifikat di bidang yuridis. Ada 
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beberapa tugas dan fungsi yang kurang optimal dalam kinerjanya karena ada beberapa 

kendala sebagai berikut: 

1. Tidak lengkapnya berkas dan surat surat permohonan PTSL yang menghambat 

proses pendaftaran tanah 

2. Berkas permohonan PTSL terhambat karena pemohon belum mempunyai bukti 

alas hak tanah. 

3. Pemisahan berkas permohonan berjalan sesuai dengan aturan tapi butuh waktu 

lebih lama. 

4. Penyerahan berkas diserahkan ke atasan sesuai dengan jenis permohonan tetapi 

butuh waktu lebih lama. 

Dengan adanya beberapa permasalahan di atas maka dilaksanakan beberapa kegiatan 

upaya pemecahan masalah mengenai terhambatnya proses pengajuan pendaftaran 

permohonan PTSL di kantor Pertanahan Kota Sabang sesuai dengan tugas dan fungsi 

tanggung jawab dan wewenang kami selaku peserta latsar. 

Dengan adanya kegiatan realisasi aktualisasi dan habituasi dalam rangka 

penyelesaian terhambatnya permohonan PTSL yang akan terus dilaksanakan untuk 

mendukung program tersebut dan menjadi komitmen tercipta nya penguatan nilai nilai 

organisasi yang tergambar dari Catur Tekad Jajaran Kemenetrian ATR/BPN seperti 

berikut: 

1. Mewujudkan sikap jujur, adil, transparan,akuntabel, tepat waktu,cerdas, kreatif 

dengan filosofi senang mudahkan. 

2. Mewujudkan penolakan segala bentuk pemberian, kerja sama dengan oknum 

mafia tanah dan tata ruang yang bertentangan dengan norma dan etika profesi. 

3. Mewujudkan sikap ramah, sopan, dan disiplin, kreatif serta profesional dalam 

memberikan pelayanan. 

4. Menjaga harkat dan martabat dan marwah institusi Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

 
b. Role Model 

Role model dari peserta selama menjalani masa realisasi aktualisasi dan habituasi 

adalah bapak Irvan dengan jabatan Analis Pertanahan Pertama di Kantor Pertanahan 
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Kota Sabang. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa bapak Irvan 

selaku mentor dari peserta banyak membantu dan berperan selama melaksanakan 

kegiatan habituasi. Bapak Irvan mampu memberikan contoh positif terhadap beberapa 

staff, diantaranya memiliki sikap disiplin yang tinggi, professional dalam 

menjalankan tugas, dan selalu teliti dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Beliau 

juga selalu menerapkan system komitmen mutu dan etika public yang tinggi, sehingga 

membuat penulis banyak memahami dan menerapkan tindakan yang bernilai positif 

tersebut. Bapak Irvan memiliki sikap saling menghormati dan menghargai yang 

sangat kuat, walaupun dengan staff bawahannya, beliau selalu mengingatkan bahwa 

setiap ASN harus memiliki integritas kinerja yang tinggi dan juga harus konsisten 

dalam menjalankan pekerjaan. 

Peran bapak Irvan selama proses habituasi adalah sebagai pengarah fungsi dan 

tugas jabatan serta pemberi arahan pada saat pelaksanaan kegiatan selama di kantor 

Pertanahan Kota Sabang dengan jabatan selaku Analis Pertanahan Pertama pada Seksi 

Penetapan Hak dan Pendaftaran yang memahami dan berpengalaman di bidang 

Penetapan dan Pendaftaran pertanahan sehingga memudahkan peserta dengan mentor 

terutama dalam hal komunikasi dan konsultasi tentang usulan usulan kegiatan yang 

dilaksanakan selama proses realisasi aktualisasi dan habituasi. 
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BAB II 

RANCANGAN AKTUALISASI 

 
A. Identifikasi Isu 

Berdasarkan latar belakang di atas ada ditemukan beberapa isu atau potensi 

permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan pada sektor pertanahan 

yang menjadi wewenang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional, khususnya yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Sabang yaitu: 

Tabel 2.1 Identifikasi Isu di Kantor Pertanahan Kota Sabang 
 

No. Isu Penjelasan Isu Kategori Isu 

1. Belum Optimalnya 

Pembinaan Dan Pengawasan 

PPAT terkait Laporan 

Bulanan PPAT di Kantor 

Pertanahan Kota Sabang. 

1. Hampir semua PPAT 

tidak menyerahkan 

laporan PPAT tepat 

waktu dan lengkap. 

2. PPATS dari 

Kecamatan sama sekali 

belum pernah 

menyerahkan laporan 

PPAT bulanan. 

3. Arsip Laporan 

bulanan PPAT yang 

masih belum terarsip 

dengan baik. 

Manajemen ASN 

dan Smart ASN. 

2. Belum Maksimalnya 

Pelayanan Pendaftaran Tanah 

Secara Digital Dan Langsung 

Kepada  Penyandang 

Disabilitas, Lansia dan Sakit 

Menahun. 

1. Program PTSL masih 

belum fokus kepada 

penyandang disabilitas, 

lansia dan sakit 

menahun. 

2. Masih ada beberapa 

Penyandang disabilitas, 

lansia dan penyandang 

sakit    menahun    yang 

manajemen ASN 

dan Smart ASN 
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  ingin melakukan 

sertifikasi tanah. 

 

3. Kurangnya Minat Masyarakat 1. Banyak isu negative Manajemen ASN 

 Dalam Melakukan yang beredar di dan Smart ASN 

 Pendaftaran Hak Atas Tanah masyarakat terkait  

 di Kota Sabang. dengan pendaftaran  

  tanah.  

  2. masih sulitnya  

  petugas untuk  

  melakukan kegiatan  

  pendaftaran  

  dikarenakan masyarakat  

  tidak berdomisili di  

  sabang.  

 

B. Pemilihan Isu 

1. Analisis USG 

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode USG, yang 

merupakan salah satu alat untuk menyusun isu prioritas atau core isu dengan cara 

menentukan tingkat urgency (urgensi), seriousness (keseriusan) dan growth 

(perkembangan isu apabila tidak diselesaikan) dengan menentukan skala 1-5 maka isu 

yang memiliki skor tertinggi adalah isu prioritas. 

Tabel 2.2 Penjelasan USG 
 

1 Urgency Seberapa mendesak isu itu harus di bahas terkait dengan 

waktu yang tersedia, serta berapa keras tekanan waktu 

untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. 

2 Seriousness Seberapa serius isu tersebut harus dibahas dikaitkan 

dengan akibat yang timbul jika isu tersebut tidak 

dipecahkan. 

3 Growth Seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang 

jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. 



17  

Tabel 2.3 Analisis USG 

 

No Isu 
Keterkaitan Dengan 

Agenda III 

Nilai 
Total 

Nilai 

Tertinggi U S G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Belum optimalnya 

Pembinaan dan 

Pengawasan PPAT 

terkait Laporan Bulanan 

PPAT di Kantor 

Pertanahan Kota Sabang 

Manajemen ASN 

Terkait dengan pengelolaan 

SDM yang profesional 

dalam pembinaan dan 

pengawasan laporan bulanan 

PPAT/PPATS 

SMART ASN 

Memberikan solusi kreatif 

dengan Menggunakan 

kecanggihan   teknologi 

sebagai wujud Smart ASN 

untuk  melakukan 

pendekatan intensif kepada 

PPAT/PPATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
√ 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

Belum maksimalnya 

pelayanan pendaftaran 

tanah secara digital dan 

langsung kepada 

penyandang disabilitas, 

lansia dan sakit 

menahun 

Manajemen ASN 

Terkait dengan pengelolaan 

SDM yang profesional 

dalam melakukan pelayanan 

pendaftaran untuk 

masyarakat berkebutuhan 

khusus. 

SMART ASN 

Memberikan solusi kreatif 

dengan kecanggihan 

teknologi sebagai wujud 

Smart ASN 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 
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“Belum optimalnya pengawasan 

dan pembinaan laporan bulanan 

PPAT di wilayah kerja Kantor 

Pertanahan Kota Sabang” 

Methode Money 

Machine Material Man 

 

 

 

 

 
 

3 

Kurang nya minat 

masyarakat untuk 

mengikuti program 

PTSL        (Pendaftaran 

Tanah Sistematis 

Lengkap) di Kantor 

Pertanahan  Kota 

Sabang. 

Managemen ASN 

Terkait dengan kegiatan 

memberikan informasi 

penting nya kepastian hak 

atas tanah dan melakukan 

pelayan prima kepada 

masyarakat. 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

3 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 
 

10 

 

Keterangan : 

Skor 1 = Sangat Kurang 

Skor 2 = Kurang 

Skor 3 = Cukup 

Skor 4 = Tinggi 

Skor 5 = Sangat Tinggi 

 
Berdasarkan penentuan kualitas isu skor tertinggi dengan alat analisis USG maka isu yang 

terpilih adalah “Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan laporan bulanan 

PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang”. 

2. Analisis Fishbone 

Gambar 2.1 Diagram Fishbone 
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Tabel 2.4 Pejelasan Teori Fishbone 
 

 
 

Man 

 

Kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan dan 

pembinaan laporan bulanan PPAT/PPATS di Kantor 

Pertanahan Kota Sabang. 

 
Matherial 

 

Keterbatasan ruangan dan fasilitas arsip di Kantor Pertanahan 

Kota Sabang. 

 
 

Money 

 

Belum tersedianya dana untuk pengawasan dan pembinaan 

laporan bulanan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahan Kota 

Sabang. 

 
Machine 

Penggunaan lemari atau rak untuk penyimpanan laporan yang 

kurang maksimal sehingga penyimpanan dokumen arsip 

laporan bulanan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahan Kota 

Sabang belum tersistematis. 

 

Methode 

Kurangnya intensitas komunikasi antara PPAT dan Pengawas 

Laporan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang 

C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu 

Berdasarkan analisis menggunakan fishbone tentang isu “Belum optimalnya 

pengawasan dan pembinaan laporan bulanan PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan 

Kota Sabang” maka untuk mengatasi isu tersebut penulis menyajikan 3 gagasan 

pemecahan isu yaitu: 

1. Pengawasan dan Pembinaan Laporan bulanan PPAT/PPATS Secara Daring. 

2. Digitalisasi Arsip Laporan Bulanan PPAT/PPATS Dengan Menggunaakan Data 

Base Online serta melakukan Sosialisasi secara langsung kepada PPAT/PPATS 

wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

3. Pengasipan Laporan Bulanan PPAT/PPATS Dalam Bentuk Manual pada Ruang 

Arsip Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

Dari ketiga gagasan tersebut, akan dipilih satu gagasan yang diaktualisasikan. 

Untuk memilih satu gagasan tersebut, akan dilakukan analisis dengan Analisis Tapisan 

dengan menggunakan ukuran kontribusi, biaya, dan kelayakan. Analisis ini berguna 

untuk mempertimbangkan ketiga aspek di setiap gagasan untuk mendapatkan gagasan 

yang paling efektif dan efisien. 
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Tabel 2.5 Perumusan dan Penetapan Gagasan Pemecahan Isu dengan teori 

tapisan. 
 

No Gagasan pemecahan isu Kontribusi biaya kelayakan total 

1 Pengawasan dan Pembinaan 

Laporan bulanan PPAT/PPATS 

Secara Daring. 

5 4 2 11 

2 Sosialisasi secara langsung 

kepada PPAT/PPATS wilayah 

kerja Kantor Pertanahan Kota 

Sabang serta melakukan 

Digitalisasi Arsip Laporan 

Bulanan PPAT/PPATS Dengan 

Menggunaakan Data Base 

Online. 

5 4 5 14 

3 Pengasipan Laporan Bulanan 

PPAT/PPATS Dalam Bentuk 

Manual pada Ruang Arsip Kantor 

Pertanahan Kota Sabang. 

5 4 4 13 

*Jumlah total penilaian tertinggi menjadi gagasan pemecahan isu yang diangkat dalam 

rancangan aktualisasi. 

Tabel 2.6 Keterangan Penilaian 
 

KONTRIBUSI BIAYA KELAYAKAN 
5 = SANGAT BERKONTRIBUSI 5 = SANGAT MURAH 5 = SANGAT LAYAK 

4 = BERKONTRIBUSI 4 = MURAH 4 = LAYAK 

3 = CUKUP BERKONTRIBUSI 3 = CUKUP MURAH 3 = CUKUP LAYAK 

2 = TIDAK BERKONTRIBUSI 2 = MAHAL 2 = TIDAK LAYAK 

1 = SANGAT TIDAK 

BERKONTRIBUSI 
1 = SANGAT MAHAL 1 = SANGAT TIDAK LAYAK 

 
“Sosialisasi secara langsung kepada PPAT/PPATS wilayah kerja Kantor 

Pertanahan Kota Sabang serta melakukan Digitalisasi Arsip Laporan Bulanan 

PPAT/PPATS Dengan Menggunaakan Data Base Online.” terpilih sebagai gagasan 

pemecahan isu karena memiliki total nilai tertinggi karena mampu memberikan 

kontribusi, layak untuk dilakukan dalam mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan 

laporan bulanan PPAT dan PPATS sehingga laporan bulanan bisa terkontrol dengan baik 

dan bermanfaat untuk pelayanan pertanahan bagi masyaraka 
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D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

 
Unit Kerja : 

Analis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Sabang, Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia. 

Identifikasi Isu : 

 
1. Kurang pengawasan terhadap pelaporan PPAT/PPATS; 

2. Belum optimalnya sosialisasi terkait pelaporan PPAT/PPATS; 

3. Transformasi digital pengawasan laporan PPAT/P PATS. 

 
Isu yang diangkat : 

 
“Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan laporan bulanan PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang” 

 
Gagasan Pemecah Isu : 

 
Melakukan pendekatan secara intensif kepada PPAT dan PPATS untuk menyampaikan kewajiban pelaporan bulanan PPAT/PPATS tepat 

waktu dan menggunakan media digital untuk pengawasan bulanan PPAT dan PPATS. 

Tabel 2.7 Matrik Rancangan Aktualisasi Peserta Pelatihan CPNS Tahun 2022 
 

No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Output/Hasil Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Kontribusi terhadap 
Visi/Misi Organisasi 

Penguatan Nilai Organisasi 

1. Mempersiap 

kan bahan 

sosialisasi 

- Mengonsultasik 

an rencana 

kegiatan dan 

bahan 

Memberikan 

masukan yang 

konstruktif dari 

mentor kepada 

penulis terkait 

Di awal kegiatan 

aktualisasi, penulis 

pertama      kali      akan 

mempersiapkan 

rancangan kegiatan dan 

Dengan di awalinya 

kegiatan aktualisasi ini 

dengan bertukar 

pendapat dengan rekan 

kerja     dan     mentor, 

Kegiatan ini juga 

diharapkan bisa 

menghasilkan     kegiatan 

solutif yang berbentuk 

pelayanan yang semakin 
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 terkait 

dengan 

kewajiban 

pelaporan 

PPAT dan 

PPATS di 

Kantor 

Pertanahan 

Kota 

Sabang. 

sosialisasi 

kepada mentor. 

 

- Mengajukan 

rancangan 

tahapan 

kegiatan dan 

bahan 

sosialisasi 

kepada mentor. 

 

- Memberikan 

hasil rancangan 

kegiatan dan 

bahan 

sosialisasi 

kepada mentor 

dengan rencana 

kegiatan  dan 

bahan 

sosialisasi 

kepada PPAT 

sehingga 

kegiatan 

aktualisasi bisa 

tepat sasaran. 

bahan sosialisasi yang 

mana persiapan tersebut 

melibatkan mentor 

selaku rekan kerja 

dalam menjalankan 

kegiatan serta wujud 

penerapan nilai dasar 

Harmonis. 
 

meminta pendapat dari 

mentor dan rekan kerja 

lainnya juga penulis 

terapkan demi 

mendapatkan ide ide 

konstruktif lainnya 

sehingga nilai dasar 

Kolaboratif  juga 

terserap dalam kegiatan 

ini. 
 

Masukan-masukan dari 

berbagai latarbelakang 

diharapkan juga 

melahirkan sebuah 

inovasi yang bisa 

disosialisasikan kepada 

target aktualisasi, 

inovasi-inovasi tersebut 

diharapkan menjadi 

simbol penerapan nilai 

diharapkan 

permasalahan  yang 

dihadapi     bisa 

diselesaikan dengan 

efisien dan efektif dan 

bisa  mendukung 

terwujudnya visi dan 

misi Kementerian 

ATR/BPN. 

baik dan dapat benar 

benar mengamalkan sikap 

ramah, sopan serta 

professional dan juga 

terpercaya dalam 

melayani masyarakat. 
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    dasar Adaptif  dan 

kemudian inovasi serta 

ilmu   yang  baru 

didapatkan 

dikembangkan bersama 

dengan  rekan lainnya 

sebagai    wujud  nilai 

Kompeten. 

 

Dalam melakukan 

konsultasi, Penulis ingin 

tetap berpatokan kepada 

ketentuan etik PNS yang 

mana akan dipandu oleh 

Mentor  dengan 

masukan-masukan 

konstruksif,   ini 

merupakan perapan 

nilai Loyal. 
 

Setelah mempersiapkan 

rencana kegiatan dan 

bahan sosialisasi dengan 

baik, hasil tersebut 

diberikan kepada 

mentor yang memiliki 

peran sebagai pengawas 

kegiatan        aktualisasi 

penulis agar hasil yang 

dijalankan pun 
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    akuntabel sesuai 

dengan nilai dasar PNS. 
 

Dalam melakukan 

konsultasi,  Penulis 

menerapkan  nilai 

Berorientasi 

Pelayanan dengan 

memberikan Salam, 

Sapa dan Senyum serta 

berpakaian rapi. 

  

2. Melakukan 

penataan 

arsip secara 

manual dan 

digital untuk 

laporan 

PPAT dan 

PPATS di 

Kantor 

Pertanahan 

Kota 

Sabang. 

- Meminta 

persetujuan 

kepada  atasan 

dan pegawai 

arsip   yang 

bertugas  untuk 

mengumpulkan 

arsip laporan 

bulanan 

PPAT/PPATS 

di Ruang Arsip. 
 

- Melakukan 

inventarisasi 

dan penataan 

laporan bulanan 

terdahulu 

berdasarkan 

bulan dan tahun. 

Menciptgakan 

ketertiban dan 

tertatanya 

dokumen arsip 

laporan PPAT 

serta PPATS 

pada Ruang 

Arsip di Kantor 

Pertanahan 

Kota Sabang 

Tujuan utama  dari 

penertiban  serta 

penataan     laporan 

bulanan PPAT    dan 

PPATS  ini    ialah 

memudahkan pencarian 

dokumen    tersebut 

sehingga dokumen yang 

dibutuhkan        bisa 

digunakan dengan cepat 

untuk    berbagai 

keperluan. Kemudahan 

dan keterbtiban     ini 

merupakan suatu wujud 

mengamalkan     nilai 

berorientasi 

pelayanan      yang 

merupakan nilai dasar 

seorang PNS. 

Kementerian 

ATR/BPN merupakan 

instansi yang sangat 

terkait  dengan 

dokumen-dokumen 

arsip untuk pelayanan 

masyarakat, sehingga 

memang   sangat 

dibutuhkan 

pengelolaan arsip yang 

baik demi menunjang 

pelayanan  kepada 

masyarakat. Kegiatan 

ini diharapkan 

melahirkan    sikap 

profesionalisme dalam 

pengelolaan   arsip, 

sehingga ini bisa 

membantu 

Kegiatan ini langsung 

memberikan dampak 

positif kepada nilai-nilai 

organisasi seperti 

Melayani, yang mana 

dengan adanya arsip yang 

rapi akan menunjang 

pelayanan yang cepat dan 

efektif, Profesional dalam 

melakukan pengarsipan 

dan pelayanan serta 

terpercaya dikarenakan 

adanya akuntabilitas dari 

data-data yang diberikan. 
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- Melaporkan 

hasil kegiatan 

dan 

pengelompokan 

kepada petugas 

arsip dan mentor 

selaku 

pengawas 

  

Dengan koordinasi yang 

baik dengan petugas 

arsip dan petugas 

pengawas laporan 

bulanan PPAT, Penulis 

mengharapkan adanya 

sinkronisasi data dan 

dokumen, sehingga 

memudahkan jika ada 

keperluan  terkait 

dengan dokumen yang 

dimaksud tersebut. Ini 

merupakan  wujud 

pengamalan nilai 

Kolaboratif dan 

Harmonis sebagai nilai 

dasar PNS. 
 

Pengelompokkan 

dokumen   yang   rapi, 

tertata   dan  mudah 

diakses  adalah  wujud 

dari akuntabilitas yang 

wajib dimiliki    dari 

instansi     pelayanan 

masyarakat. 
 

Pengembangan arsip 

dokumen yang terbaru 

terwujudnya Visi dan 

Misi Kementerian 

ATR/BPN RI untuk 

memberikan 

pelayanan berstandar 

global. 
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    perlu dijadikan sebuah 

sistem yang harus 

dijalankan oleh setiap 

PNS, untuk itu perlunya 

transfer ilmu dari 

Penulis kepada PNS 

lainnya sebagai tindak 

lanjut nilai Kompeten. 

 

Pengelolaan arsip yang 

baik ialah sebuah 

kegiatan untuk 

melindungi asset-aset 

negara dari bahaya 

kehilangan, sehingga 

PNS selaku pelaksana 

kebijakan publik perlu 

untuk menjaga arsip 

tersebut yang mana juga 

merupaka tindak lanjut 

nilai Loyal pada negara. 
 

Setelah melihat sistem 

arsip manual pada 

kantor Pertanahan Kota 

Sabang, penulis 

mengadaptasi sistem 

arsip      digital      yang 

diharapkan bisa 

menjamin kemanan data 
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    arsip laporan bulanan 

PPAT. 

  

3. Melakukan 

kegiatan 

sosialisasi 

kepada 

PPAT dan 

PPATS. 

- Berkoordinasi 

dengan Mentor 

dan PPAT 

untuk 

menjadwalkan 

kegiatan 

sosialisasi 

terkait dengan 

laporan 

bulanan PPAT 

dan PPATS. 
 

- Mempersiapka 

n bahan bahan 

sosialisasi 

berupa  PPT 

dan Contoh 

laporan 

bulanan untuk 

memudahkan 

PPAT   dan 

PPATS 

merancang 

laporan 

bulanan. 

Mencerahkan 

permasalahan- 

permasalahan 

yang dialami 

oleh PPAT dan 

PPATS terkait 

dengan 

pelaporan 

bulanan  yang 

wajib 

dilakukan oleh 

PPAT   dan 

PPATS. 

Pelaporan  bulanan 

PPAT dan PPATS ini 

bertujuan    untuk 

meningkatkan   akurasi 

data dalam melakukan 

pelayanan   kepada 

masyarakat, sehingga 

laporan tersebut betul- 

betul dibutuhkan oleh 

Kantor Pertanahan Kota 

Sabang, ini merupakan 

wujud dari nilai dasar 

Berorientasi 

Pelayanan, yang mana 

data laporan  tersebut 

benar  memang 

digunakan    untuk 

pelayanan masyarakat. 
 

Kewajiban melakukan 

pembinaan  dan 

pengawasan terhadap 

laporan PPAT ialah 

amanah dari Peraturan 

Perundang undangan, 

sehingga, penulis 

berpendapat kegiatan 

pengawasan    ini    erat 

Sosialisasi ini 

merupakan tujuan 

utama dari kegiatan 

ini. Menarasikan 

amanah UU serta 

melakukan pendekatan 

persuasif  kepada 

PPAT    dan    PPATS 

diharapkan   bisa 

memberikan dampak 

positif  terhadap 

pelayanan masyarakat. 

Jika pelayanan 

masyarakat semakin 

baik, tentunya capaian 

Visi dan Misi Instansi 

akan semakin cepat 

terwujud. 

Sikap integritas, 

professional dan inovatif 

wajib penulis terapkan 

untuk mendapatkan hasil 

terbaik dari kegiatan 

sosialisasi ini. 
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  - Melakukan 

kegiatan 

sosisalisasi 

kepada PPAT 

dan PPATS 

dengan 

mendatangi 

langsung 

PPAT  dan 

PPATS. 

 kaitannya dengan nilai 

dasar Loyal atau patuh 

terhadap peraturan 

perundang undangan. 
 

Kepatuhan tersebut juga 

dapat memaksimalkan 

pelayanan masyarakat, 

sehingga kolaborasi 

serta Harmonis antara 

pengawasan  dan 

pembinaan dari Kantor 

Pertanahan Kota Sabang 

kepada PPAT 

merupakan hal positif 

bagi masyarakat. 
 

Sosialisasi yang 

dilakukan pun akan 

mendapat masukan dari 

PPAT dan PPATS itu 

sendiri, sehingga ada 

permasalahan yang 

harus didengarkan dan 

diberikan solusinya, 

oleh karenya Kantor 

Pertanahan Kota Sabang 

harus    memilik    sikap 

adaptasi terhadap 

permasalahan        yang 
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    dihadapi untuk 

memberika solusi solusi 

terbaik. 
 

Sosialisasi yang tepat 

sasaran dan bermanfaat 

kepada PPAT dan 

PPATS merupakan 

aktualisasi nilai 

kompeten dari PNS. 
 

Sosialisasi yang jujur, 

menerangkan    apa 

adanya demi kebaikan 

masyarakat   serta 

menggunakan 

pendanaan  negara 

dengan baik dan benar 

diwujudkan sebagai 

nilai akuntabilitas oleh 
PNS. 

  

4. Melakukan 

kontrol 

bulanan 

serta 

memberikan 

reward 

- Setelah 

dilakukan 

sosialisasi, 

penulis akan 

melakukan 

kontrol 

bulanan 

kepada 

PPAT/PPATS 

Laporan PPAT 

semakin  baik 

dan  tepat 

waktu. Kontrol 

bulanan 

diharapkan 

bisa menjadi 

pengingat 

kepada PPAT 

Pengawasan yang 

dilakukan setiap 

bulannya bertujuan 

untuk menghindarkan 

keterlambatan 

pelaporan, yang mana 

keterlambatan  tersebut 

akan menyalahi aturan 

peraturan perundang- 

Pengawasan dan 

pembinaan secara 

berkala dan intens 

diharapkan bisa 

menjadikan kegiatan 

laporan bulanan PPAT 

dan     PPATS     tepat 

waktu menjadi 

kebiasaan yang terus 

Melalui pengawasan dan 

pembinaan berkala, maka 

akan mewujudkan sikap 

integritas, profesional, 

inovatif dan peduli dalam 

lingkungan kerja. 
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 untuk PPAT 

dan PPATS 

yang 

melakukan 

pelaporan 

secara 

lengkap. 

yang bertugas, 

untuk 

memastikan 

pelaopran 

yang 

dilakukan 

tepat waktu. 
 

- Setelah 

melakukan 

kontrol 

bulanan, 

Kantor 

Pertanahan 

Kota Sabang 

akan menilai 

dan 

memberikan 

penilaian 

kepada PPAT 

dan PPATS 

yang 

melakukan 

pelaporan 

secara  cepat 

dan lengkap. 

dan PPATS 

untuk 

melakukan 

laporan 

bulanan  serta 

penilaian akan 

memacu PPAT 

dan PPATS 

untuk 

melakukan 

pelaporan lebih 

baik. 

undangan,   sehingga 

kontrol  bulanan ini 

adalah sikap   Loyal 

untuk     menjaga 

kepatuhan 

PPAT/PPATS terhadap 

peraturan   perundang- 

undangan. 
 

Melakukan kontrol 

bulanan dengan tekun 

dan jujur dalam 

melakukan penilaian 

terhadap PPAT dan 

PPATS yang melakukan 

pelaporan secara cepat 

dan lengkap merupakan 

dedikasi terbaik yang 

penulis akan lakukan 

sebagai tindak lanjut 

nilai dasar Kompeten 

serta Akuntabel. 

 

Koordinasi yang intens 

dalam melakukan 

kontrol bulanan juga 

diharapkan jadi amalan 

nilai Kolaboratif dan 

Harmonis  yang 
bertujuan untuk 

menerus dan 

berkepanjangan. 

Kebiasaan  ini 

diharapkan menjadi 

wujud pengelolaan 

pertanahan yang 

akuntabel dan 

berstandar dunia. 
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    menunjang pelayanan 

bagi masyarakat. 
 

Dalam memberikan 

pengawasan dan 

pembinaan, penulis 

diharapkan untuk selalu 

memberikan pelayanan 

terbaik  dengan 

mengutamakan 

memberikan  solusi 

solusi konstruktif dan 

memberikan 

salam,senyum sapa dan 

berpenampilan   rapi 

demi mengamalkan 

nilai dasar Berorientasi 

Pelayanan. 
 

Inovasi dan serta 

menerima masukan dari 

kegiatan kontrol 

bulanan dan pembinaan 

merupakan bentuk 

aktualisasi dari nilai 

adaptif. 
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E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Tabel 2.8 Jadwal Kegiatan Aktualisasi 
 

 KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN HABITUASI 

BULAN JULI 

 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 

1 Mempersiapkan bahan sosialisasi terkait 

dengan kewajiban pelaporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota 

Sabang. 

                     

2 Melakukan penataan arsip secara manual 

dan digital untuk laporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota 

Sabang. 

                     

3 Melakukan kegiatan sosialisasi kepada 

PPAT dan PPATS. 

                     

4 Melakukan kontrol bulanan serta 

memberikan reward untuk PPAT dan 

PPATS yang melakukan pelaporan 

secara lengkap. 
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Tabel 2.9 Rekapitulasi Rencana Habituasi Nilai BerAKHLAK 
 

 

No. 

 

Kegiata

n 

Habituasi 

Nilai 
 

Jumlah 

Berorientas

i Pelayanan 
Akuntabe

l 

Kompeten Harmoni

s 

Loya

l 

Adapti

f 

Kolaborati

f 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Mempersiapkan bahan 

sosialisasi terkait dengan 

kewajiban pelaporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan 
Kota Sabang. 

 

  Mengonsultasikan rencana         

 kegiatan dan bahan        

 sosialisasi kepada mentor. 1 1 1 1 1 1 6 

1.         

 Mengajukan rancangan         

 tahapan kegiatan dan bahan 

sosialisasi kepada mentor. 
1 1 1 1 4 

 Memberikan hasil rancangan 

kegiatan dan bahan 

sosialisasi kepada mentor 

 

1 

 

1 

  

1 

   

1 

 

4 

 

2. 

Melakukan penataan arsip 

secara manual dan digital untuk 

laporan PPAT dan PPATS di 
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 Kantor Pertanahan Kota 

Sabang. 

 

 Meminta persetujuan kepada 

atasan dan pegawai arsip 

yang bertugas untuk 

mengumpulkan arsip laporan 

bulanan PPAT/PPATS di 
Ruang Arsip . 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

Melakukan inventarisasi dan 

penataan laporan bulanan 

terdahulu berdasarkan bulan 

dan tahun. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

6 

Melaporkan hasil kegiatan 

dan pengelompokan kepada 

petugas arsip dan mentor 
selaku pengawas 

 

1 

 

1 

 

1 

   

1 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

3. 

Melakukan kegiatan sosialisasi 

kepada PPAT dan PPATS. 

 

 Berkoordinasi dengan 

Mentor dan PPAT untuk 

menjadwalkan kegiatan 

sosialisasi terkait dengan 

laporan bulanan PPAT dan 

PPATS. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

Mempersiapkan bahan bahan 

sosialisasi berupa PPT dan 

Contoh laporan bulanan 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 

  

5 
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  untuk memudahkan PPAT 

dan PPATS merancang 

laporan bulanan. 

        

Melakukan kegiatan 

sosisalisasi kepada PPAT 

dan PPATS dengan 

mendatangi langsung PPAT 
dan PPATS. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

 

4. 

Melakukan kontrol bulanan 

serta memberikan reward 

untuk PPAT dan PPATS yang 

melakukan pelaporan secara 

lengkap. 

 

 Setelah dilakukan sosialisasi, 

penulis akan melakukan 

kontrol bulanan kepada 

PPAT/PPATS yang bertugas, 

untuk memastikan pelaopran 

yang dilakukan tepat waktu. 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

1 

 

 

 

4 

  Setelah melakukan kontrol 

bulanan, Kantor Pertanahan 

Kota Sabang akan menilai 

dan memberikan penilaian 

kepada PPAT dan PPATS 

yang melakukan pelaporan 
secara cepat dan lengkap. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

Total 58 
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BAB III 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. ROLE MODEL 

Pelaksanaan Aktualisasi di Kantor Pertanahan Kota Sabang, penulis melihat dan 

mempelajari sistem dan cara kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kantor 

Pertanahan Kota Sabang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya sehari-hari. 

Selain itu juga penulis memilih sosok role model yang dapat menjadi panutan dan contoh bagi 

penulis dalam menjalankan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu Bapak Irvan. Saat 

ini beliau mengemban tugas sebagai Penata Pertanahan pada Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Sabang.  

Ada beberapa alasan penulis dalam memilih role model dalam melaksanakan tugas 

aktualisasi, alasan pertama beliau adalah atasan penulis dalam menjalankan tugas di seksi 

penetapan hak dan pendaftaran, alasan kedua beliau adalah sosok yang sangat berpengalaman 

dalam menjalankan tugas dan mampu menganalisa permasalahan dengan baik, alasan ketiga 

karena beliau adalah sosok pemimpin selaku Penata Pertanahan Seksi Penetapan hak dan 

pendaftaran tanah yang selalu mengerjakan pekerjaan dengan cepat, tepat dan efektif, alasan 

ke empat yaitu beliau adalah sosok yang sangat peduli dengan rekan kerja serta senang diajak 

untuk berkomunikasi baik perihal pekerjaan maupun hal diluar pekerjaan. 

 

B. REALISASI AKTUALISASI 

1. Kegiatan 1 : 

a. Realisasi Kegiatan : 

Mempersiapkan bahan sosialisasi terkait dengan kewajiban pelaporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

• Konsultasi dengan atasan tentang rencana kegiataan dan bahan sosialisasi 

kepada mentor. 

• Mengajukan rancangan tahapan kegiatan dan bahan sosialisasi kepada mentor. 

• Memberikan hasil rancangan kegiatan dan bahan sosialisasi kepada mentor. 

• Membuat rangkuman peraturan-peraturan terkait dengan kewajiban pelaporan 

PPAT dan PPATS. 
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b. Output kegiatan : 

Output kegiatan ini memberikan masukan yang konstruktif dari mentor kepada 

penulis terkait dengan rencana kegiatan dan bahan sosialisasi kepada PPAT 

sehingga kegiatan aktualisasi bisa tepat sasaran. Materi sosialisasi harus 

disesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 2 Tahun 2018 Tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Dalam penyampaian 

sosialisasi harus melalui pendekatan yang persuasif dan kekeluargaan. 

 

c. Kontribusi terhadap Visi/Misi Organisasi : 

Dengan di awalinya kegiatan aktualisasi ini dengan bertukar pendapat dengan 

rekan kerja dan mentor, permasalahan yang dihadapi telah diselesaikan dengan 

efisien dan efektif dan bisa mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian 

ATR/BPN. 

 

d. Penguatan Nilai Organisasi : 

Kegiatan ini telah menghasilkan kegiatan solutif yang berbentuk pelayanan yang 

semakin baik dan dapat benar benar mengamalkan sikap ramah, sopan serta 

professional dan juga terpercaya dalam melayani masyarakat. 

 

e. Uraian Nilai BerAKHLAK : 

Di awal kegiatan aktualisasi, penulis pertama kali mempersiapkan rancangan 

kegiatan dan bahan sosialisasi yang mana persiapan tersebut melibatkan mentor 

selaku rekan kerja dalam menjalankan kegiatan serta wujud penerapan nilai dasar 

Harmonis. 

Meminta pendapat dari mentor dan rekan kerja lainnya juga penulis terapkan untuk 

mendapatkan ide ide konstruktif lainnya sehingga nilai dasar Kolaboratif juga 

terserap dalam kegiatan ini. 

Masukan-masukan dari berbagai latarbelakang diharapkan juga melahirkan sebuah 

inovasi yang bisa disosialisasikan kepada target aktualisasi, inovasi-inovasi 

tersebut menjadi simbol penerapan nilai dasar Adaptif dan kemudian inovasi serta 

ilmu yang baru didapatkan dikembangkan bersama dengan rekan lainnya sebagai 

wujud nilai Kompeten. 
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Dalam melakukan konsultasi, Penulis berpatokan kepada ketentuan etik PNS yang 

dipandu oleh Mentor dengan masukan-masukan konstruksif, ini merupakan 

penerapan nilai Loyal. 

Setelah mempersiapkan rencana kegiatan dan bahan sosialisasi dengan baik, hasil 

tersebut diberikan kepada mentor yang memiliki peran sebagai pengawas kegiatan 

aktualisasi penulis agar hasil yang dijalankan pun akuntabel sesuai dengan nilai 

dasar PNS. 

Dalam melakukan konsultasi, Penulis menerapkan nilai Berorientasi Pelayanan 

dengan memberikan Salam, Sapa dan Senyum serta berpakaian rapi. 

 

2. Kegiatan 2 

a. Realisasi Kegiatan : 

Melakukan penataan arsip secara manual dan digital untuk laporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

• Meminta persetujuan kepada atasan dan pegawai arsip yang bertugas untuk 

mengumpulkan arsip laporan bulanan PPAT/PPATS di Ruang Arsip. 

• Melakukan inventarisasi dan penataan laporan bulanan terdahulu berdasarkan 

bulan dan tahun. 

• Melaporkan hasil kegiatan dan pengelompokan kepada petugas arsip dan 

mentor selaku pengawas. 

 

b. Output kegiatan : 

Output kegiatan ini menciptakan ketertiban dan tertatanya dokumen arsip laporan 

PPAT serta PPATS pada Ruang Arsip di Kantor Pertanahan Kota Sabang. Pada 

saat memeriksa arsip laporan PPAT dan PPATS, ditemukan masih banyaknya 

laporan yang belum lengkap. Penulis berkoordinasi dengan petugas arsip untuk 

membuat folder-folder baru dan meminta izin untuk membuat arsip secara digital 

dengan menggunakan alat pemindai dan google drive sebagai media penyimpanan 

secara daring. 

 

c. Kontribusi terhadap Visi/Misi Organisasi : 

Kementerian ATR/BPN merupakan instansi yang sangat terkait dengan dokumen-

dokumen arsip untuk pelayanan masyarakat, sehingga memang sangat dibutuhkan 

pengelolaan arsip yang baik demi menunjang pelayanan kepada masyarakat. 
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Kegiatan ini telah melahirkan sikap profesionalisme dalam pengelolaan arsip, 

sehingga ini sangat membantu terwujudnya Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN 

RI untuk memberikan pelayanan berstandar global. 

 

d. Penguatan Nilai Organisasi : 

Kegiatan ini langsung memberikan dampak positif kepada nilai-nilai organisasi 

seperti Melayani, yang mana dengan adanya arsip yang rapi telah menunjang 

pelayanan yang cepat dan efektif, Profesional dalam melakukan pengarsipan dan 

pelayanan serta terpercaya dikarenakan adanya akuntabilitas dari data-data yang 

diberikan. 

 

e. Uraian nilai BerAKHLAK : 

Tujuan utama dari penertiban serta penataan laporan bulanan PPAT dan PPATS 

ini ialah memudahkan pencarian dokumen tersebut sehingga dokumen yang 

dibutuhkan bisa digunakan dengan cepat untuk berbagai keperluan. Kemudahan 

dan keterbtiban ini merupakan suatu wujud mengamalkan nilai berorientasi 

pelayanan yang merupakan nilai dasar seorang PNS. 

Dengan koordinasi yang baik dengan petugas arsip dan petugas pengawas laporan 

bulanan PPAT, sinkronisasi data dan dokumen memudahkan jika ada keperluan 

terkait dengan dokumen yang dimaksud tersebut. Ini merupakan wujud 

pengamalan nilai Kolaboratif dan Harmonis sebagai nilai dasar PNS. 

Pengelompokkan dokumen yang rapi, tertata dan mudah diakses adalah wujud dari 

akuntabilitas yang wajib dimiliki dari instansi pelayanan masyarakat. 

Pengembangan arsip dokumen yang terbaru menjadi sistem yang harus dijalankan 

oleh setiap PNS, untuk itu transfer ilmu dari Penulis kepada PNS lainnya sebagai 

tindak lanjut nilai Kompeten. 

Pengelolaan arsip yang baik ialah sebuah kegiatan untuk melindungi aset-aset 

negara dari bahaya kehilangan, sehingga PNS selaku pelaksana kebijakan publik 

perlu untuk menjaga arsip tersebut yang mana juga merupakan tindak lanjut nilai 

Loyal pada negara. 
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Setelah melihat sistem arsip manual pada Kantor Pertanahan Kota Sabang, penulis 

mengadaptasi sistem arsip digital yang bertujuan bisa menjamin kemanan data 

arsip laporan bulanan PPAT. 

 

3. Kegiatan 3 

 

a. Realisasi Kegiatan : 

Melakukan kegiatan sosialisasi kepada PPAT dan PPATS. 

• Berkoordinasi dengan Mentor dan PPAT untuk menjadwalkan kegiatan 

sosialisasi terkait dengan laporan bulanan PPAT dan PPATS. 

• Mempersiapkan bahan bahan sosialisasi berupa PPT dan Contoh laporan 

bulanan untuk memudahkan PPAT dan PPATS merancang laporan 

bulanan. 

• Melakukan kegiatan sosisalisasi kepada PPAT dan PPATS dengan 

mendatangi langsung PPAT dan PPATS. 

 

b. Output kegiatan : 

Output kegiatan ini mencerahkan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh 

PPAT dan PPATS terkait dengan pelaporan bulanan yang wajib dilakukan oleh 

PPAT dan PPATS. Pada saat melakukan sosialisasi, PPAT dan PPATS 

sebenarnya sudah mengetahui kewajiban untuk membuat laporan PPAT pada 

setiap tanggal 10 dan memang kendala utama tidak adanya laporan adalah lupa 

dalam membuat laporan. Oleh karenanya, kontrol yang terus menerus oleh Kantor 

Pertanahan harus dimaksimalkan untuk membuat laporan tersebut menjadi intens 

untuk dilakukan oleh PPAT dan PPATS. 

 

c. Kontribusi terhadap Visi/Misi Organisasi : 

Sosialisasi ini merupakan tujuan utama dari kegiatan ini. Menarasikan amanah 

UU serta melakukan pendekatan persuasif kepada PPAT dan PPATS telah 

memberikan dampak positif terhadap pelayanan masyarakat. Jika pelayanan 

masyarakat semakin baik, tentunya capaian Visi dan Misi Instansi akan semakin 

cepat terwujud. 

 

d. Penguatan Nilai Organisasi : 
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Sikap integritas, professional dan inovatif telah penulis terapkan untuk 

mendapatkan hasil terbaik dari kegiatan sosialisasi ini. 

 

e. Uraian nilai BerAKHLAK : 

Pelaporan bulanan PPAT dan PPATS ini meningkatkan akurasi data dalam 

melakukan pelayanan kepada masyarakat, ini merupakan wujud dari nilai dasar 

Berorientasi Pelayanan, yang mana data laporan tersebut benar memang 

digunakan untuk pelayanan masyarakat. 

Kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap laporan PPAT ialah 

amanah dari Peraturan Perundang undangan, sehingga, penulis berpendapat 

kegiatan pengawasan ini erat kaitannya dengan nilai dasar Loyal atau patuh 

terhadap peraturan perundang undangan. 

Kepatuhan tersebut juga memaksimalkan pelayanan masyarakat, sehingga 

kolaborasi serta Harmonis antara pengawasan dan pembinaan dari Kantor 

Pertanahan Kota Sabang kepada PPAT merupakan hal positif bagi masyarakat. 

Sosialisasi yang dilakukan pun mendapat masukan dari PPAT dan PPATS itu 

sendiri, sehingga ada permasalahan yang harus didengarkan dan diberikan 

solusinya, oleh karenya Kantor Pertanahan Kota Sabang harus beradaptasi 

terhadap permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi solusi terbaik. 

Sosialisasi yang tepat sasaran dan bermanfaat kepada PPAT dan PPATS 

merupakan aktualisasi nilai kompeten dari PNS. 

Sosialisasi yang jujur, menerangkan apa adanya demi kebaikan masyarakat serta 

menggunakan pendanaan negara dengan baik dan benar diwujudkan sebagai nilai 

akuntabilitas oleh PNS. 

 

4. Kegiatan 4 : 

a. Realisasi Kegiatan : 

Melakukan kontrol bulanan serta memberikan reward untuk PPAT dan PPATS 

yang melakukan pelaporan secara lengkap.  

• Setelah dilakukan sosialisasi, penulis melakukan kontrol bulanan kepada 

PPAT/PPATS yang bertugas, untuk memastikan pelaopran yang dilakukan 

tepat waktu.  
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• Setelah melakukan kontrol bulanan, Kantor Pertanahan Kota Sabang  menilai 

dan memberikan penilaian kepada PPAT dan PPATS yang melakukan 

pelaporan secara cepat dan lengkap. (Dalam Skala Waktu Tertentu) 

 

b. Output kegiatan : 

Output kegiatan ini Laporan PPAT semakin baik dan tepat waktu. Kontrol 

bulanan diharapkan bisa menjadi pengingat kepada PPAT dan PPATS untuk 

melakukan laporan bulanan serta penilaian akan memacu PPAT dan PPATS 

untuk melakukan pelaporan lebih baik. Pengawasan bulanan untuk laporan 

PPAT dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melakukan   monetering melalui 

aplikasi whatsapp dan melakukan reminder setiap ada petugas PPAT/PPATS 

datang langsung ke kantor pertanahan Kota Sabang. Selama sebulan ini, ada 

beberapa kali petugas PPAT dan PPATS yang datang, yang kemudian kami 

ingatkan untuk melakukan pelaporan terhadap laporan PPAT menjadi tepat 

waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. 

Untuk pemberian reward, pada saat laporan ini dibuat, kegiatan tersebut belum 

bisa dijalankan karena untuk menilai PPAT dan PPATS yang terbaik 

membutuhkan skala waktu untuk mengukur konsistensi dalam jangka waktu 

tertentu. Untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaporan PPAT, 

pemberian reward ini akan dilakukan walapun program aktualisasi sudah selesai 

dilaksanakan dan akan dimasukkan dalam program tindak lanjut aktualisasi 

dengan cara melakukan uji coba penilaian terhadap PPAT dan PPATS. 

 

c. Kontribusi terhadap Visi/Misi Organisasi : 

Pengawasan dan pembinaan secara berkala dan intens telah menjadikan 

kegiatan laporan bulanan PPAT dan PPATS tepat waktu menjadi kebiasaan 

yang terus menerus dan berkepanjangan. Kebiasaan ini diharapkan menjadi 

wujud pengelolaan pertanahan yang akuntabel dan berstandar dunia. 

 

d. Penguatan Nilai Organisasi : 

Melalui pengawasan dan pembinaan berkala, telah mewujudkan sikap 

integritas, profesional, inovatif dan peduli dalam lingkungan kerja. 

 

e. Uraian nilai BerAKHLAK :  
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Pengawasan yang dilakukan setiap bulannya bertujuan untuk menghindarkan 

keterlambatan pelaporan, yang mana keterlambatan tersebut akan menyalahi 

aturan peraturan perundang-undangan, sehingga kontrol bulanan ini adalah 

sikap Loyal untuk menjaga kepatuhan PPAT/PPATS terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

Melakukan kontrol bulanan dengan tekun dan jujur dalam melakukan penilaian 

terhadap PPAT dan PPATS yang melakukan pelaporan secara cepat dan lengkap 

merupakan dedikasi terbaik yang penulis akan lakukan sebagai tindak lanjut 

nilai dasar Kompeten serta Akuntabel. 

Koordinasi yang intens dalam melakukan kontrol bulanan juga diharapkan jadi 

amalan nilai Kolaboratif dan Harmonis yang bertujuan untuk menunjang 

pelayanan bagi masyarakat. 

Dalam memberikan pengawasan dan pembinaan, penulis diharapkan untuk 

selalu memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan memberikan 

solusi solusi konstruktif dan memberikan salam,senyum sapa dan 

berpenampilan rapi demi mengamalkan nilai dasar Berorientasi Pelayanan. 

Inovasi dan serta menerima masukan dari kegiatan kontrol bulanan dan 

pembinaan merupakan bentuk aktualisasi dari nilai adaptif. 

5. Manfaat Aktualisasi 

Adapun manfaat dari pelakasanaan aktualisasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Membantu masyarakat dalam mendapatkan ketepatan informasi dan data 

terkait dengan laporan bulanan PPAT dan PPATS. 

b. Membantu petugas arsip dalam menjalankan penataan arsip-arsip Laporan 

Bulanan PPAT dan PPATS serta memberikan wadah digitalisasi untuk 

mengumpulkan laporan PPAT. 

c. Menambah wawasan penulis sendiri dalam menunjang tugas jabatan dan 

fungsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari terkait dengan laporan 

bulanan PPAT/S. 
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6. Testimoni Realisasi Aktualisasi 

 

Chikita Divaryana (Penata Arsip Laporan PPAT/PPATS Kantor Pertanahan 

Kota Sabang) 

 

“Salam, Untuk aktualisasi yang dijalankan oleh Ade Mulya, selaku CPNS sudah 

sangat membantu saya dalam menata dan mengelola arsip laporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang, baik arsip digital maupun arsip 

manual. Untuk pengumpulan laporan sendiri oleh pihak PPAT/S sudah mengalami 

kemajuan, perbulan juli kemarin sudah ada banyak PPAT/S yang mengumpulkan 

laporan secara tepat waktu.” (Sumber: Media Whatsapp) 
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Heru Febrian (Staff PPAT Kota Sabang) 

 

Salam bg Ade,  

Gmna kabar bg, semoga sehat ya  

Btw aku mau ngabarin bg kalau laporan bulan Juli sudah kita laporkan dan share 

ke BPN sesuai jadwal ya bg, adapun point2 sosialiasi yg ABG berikan kemarin, 

sudah kita terapkan di pelaporan. 

Dengan adanya sosialisasi ABG kmrin, sehingga membuat kami tergerak dan 

sadar akan laporan tepat waktunya  

Dan juga pastinya, dengan masukan2 sosialisai kmrin sedikit memperbaiki sistem 

pelaporan kami. 

Mantap, lanjutkan bg. (Sumber: Media Whatsapp) 
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C. FAKTOR PENDUKUNG REALISASI AKTUALISASI 

1. Kegiatan 1 

Faktor pendukung terealisasinya kegiatan menyiapkan bahan atau materi yang 

terkait dengan sosialisasi peraturan laporan PPAT dan PPATS adalah baiknya 

akses internet di Kantor Pertanahan Kota Sabang yang memberikan kemudahan 

bagi penulis dalam memperoleh informasi di internet, sehingga proses pencarian 

materi dan peraturan perundang-undangan ini bukan hanya secara fisik melainkan 

dengan pencarian digitalisasi di internet dan kooperatifnya para staf dan mentor 

dalam memberikan informasi yang jelas. 

2. Kegiatan 2 

Faktor Pendukung dari terealisasinya kegiatan pembuatan arsip digital untuk 

laporan PPAT dan PPATS adalah mendapat dukungan penuh dari atasan dan 

munculnya bantuan yang tinggi dari rekan-rekan di Kantor Pertanahan Kota sabang 

dalam bertukar informasi tentang letak dan penataan ulang arsip digital Laporan 

Bulanan PPAT dan PPATS yang belum rapi. 

3. Kegiatan 3 

Faktor Pendukung dari terealisasinya kegiatan sosialisasi di lapangan adalah 

mudahnya menghubungi dan berkolaborasi dengan PPAT dan PPATS yang sangat 

mendukung program aktualisasi ini dengan menyambut baik hadirnya sosialisasi 

ini. 

4. Kegiatan 4 

Faktor Pendukung dari terealisasinya kegiatan kontrol bulanan ini adalah 

mudahnya akses media sosial dan internet yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota 

Sabang dan ada sambutan baik dari PPAT dan PPATS terkait dengan adanya 

kontrol yang dilakukan serta penilaian yang akan dilakukan dalan jenjang waktu 

tertentu. 

 

D. FAKTOR PENGHAMBAT REALISASI AKTUALISASI 

1. Kegiatan 1: 

Faktor penghambat dari terealisasinya kegiatan menyiapkan bahan atau materi 

yang terkait dengan pengelolaan arsip adalah gangguan cuaca yang terkadang tidak 

stabil sehingga membuat koneksi jaringan internet di Kantor Pertanahan Kota 

Sabang melambat dan sibuknya mentor dan pegawai dalam menangani pekerjaan 
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kantor dan kedinasan lainnya sehingga membuat penulis kesulitan untuk menggali 

informasi terkait penyusunan laporan Aktualisasi. 

2. Kegiatan 2: 

Faktor Penghambat dari terealisasinya kegiatan arsip digital laporan buanan PPAT 

dan PPATS yaitu tidak memadainya alat scan yang tersedia dikarenakan alat alat 

scan yang tersedia digunakan oleh staff kantor yang lain. Dan laporan yang tidak 

lengkap membuat arsip menjadi banyak tidak terisi. 

3. Kegiatan 3: 

Faktor penghambat dari terealisasinya kegiatan sosialisasi laporan PPAT dan 

PPATS ialah penulis harus menyesuaikan jadwal sosialisasi yang berubah ubah 

sesuai dengan jadwal PPAT dan PPATS serta penulis juga harus mengejar 

sosialisasi dalam satu minggu yang tertunda dikarenakan cuaca buruk dan PPAT 

tidak ada di tempat. 

4. Kegiatan 4: 

Faktor penghambat terealisasinya kontrol bulanan secara intensif menggunakan 

sosial media ialah para PPAT dan PPATS tidak secara langsung bisa merespon 

terkait dengan kontrol yang dilakukan. Untuk pemberian reward juga harus 

memakan waktu di luar jadwal aktualisasi mengingat harus dinilai terlebih dahulu 

dalam jenjang waktu tertentu. 

 

E. RENCANA TINDAK LANJUT 

Sebagai bentuk tindak dari realisasi aktualisasi yang berkaitan dengan substansi mata 

pelatihan BerAKHLAK, maka penulis akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

aktualisasi yang telah dilaksanakan dalam rangka sosialisasi laporan bulanan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang. Apabila Kegiatan-kegiatan tersebut 

memberikan dampak yang signifikan terhadap pengawasan Laporan Bulanan 

PPAT/PPATS Di Kantor Pertanahan Kota Sabang, maka penulis akan melaksanakan 

kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam rangka penguatan organisasi. 

Apabila kegiatan-kegiatan tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan, maka 

penulis akan berkonsultasi dengan mentor maupun pimpinan dan rekan kerja lainnya untuk 

melaksanakan kegiatan baru dalam rangkap mengoptimalisasikan pengawasan dan 

pengumpulan Laporan Bulanan PPAT dan PPATS. 
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Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran 

PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance 

 

Tabel 3.1 Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi 

No Kegiatan/Tahapan Kegiatan Nilai-Nilai 

Dasar PNS 

yang di 

Aktualisasi 

Teknik Aktualisasi 

1 2 3 4 

1 evaluasi terhadap pelaksanaan aktualisasi 

yang telah dilaksanakan dalam rangka 

Sosialisasi dan Pengawasan Laporan 

Bulanan PPAT/PPATS di Kantor 

Pertanahan Kota Sabang.  

a. Melakukan pengawasan dan 

sosialisasi setiap bulan terhadap 

pengumpulan laporan PPAT/PPATS.  

b. Melakukan laporan kepada mentor 

terhadap pengawasan dan sosialisasi 

pengumpulan Laporan Bulanan 

PPAT/PPATS Terhadap penguatan 

nilai-nilai Organisasi. 

c. Membuat uji coba penilaian untuk 

PPAT/PPATS dan memberi reward 

kepada PPAT dan PPATS terbaik. 

Akuntabel, 

Kolaboratif, 

Kompeten, 

Harmonis,  

Adaftif, 

Loyal. 

 

1. Tetap melakukan 

nilai-nilai 

BerAkhlak dalam 

melakukan kegiatan 

sehari-hari serta 

melakukan 

komunikasi intensif 

dengan PPAT dan 

PPATS untuk 

melakukan 

pelaporan. 

2. Dalam 

melaksanakan 

kegiatan sehari-hari 

selalu mengikuti 

perkembangan 

teknologi untuk 

mempermudah dan 

efektif dalam 

bekerja dan 

melanjutkan 

pengumpulan arsip 

secara digital dan 

manual. 
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3. Memberikan 

masukan-masukan 

positif terhadap 

penguatan 

organisasi 

4. Akan melakukan 

Evaluasi per 1 

bulan, 2 bulan, 3 

bulan, 6 bulan dan 1 

tahun sesuai dengan 

target capaian 

tindak lanjut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan rencana dan realisasi yang telah penulis uraikan di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Optimalisasi Pengawasan Dan Pembinaan Laporan Bulanan PPAT di 

Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang, pada dasarknya semua kegiatan yang 

direncanakan oleh penulis berjalan sesuai dengan harapan. Adapun rangkaian kegiatan yang 

dilakukan Penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan bahan sosialisasi terkait dengan kewajiban pelaporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang. Dengan adanya masukan dan 

persetujuan mentor terkait dengan materi serta substansi dari bahan sosialisasi 

kepada PPAT dan PPATS ini akan menambah pengetahuan ASN tentang 

pengelolaan laporan bulanan PPAT dan PPATS dan dapat menjadi pedoman dalam 

melakukan pekerjaan sesuai aturan perundangan-undang tersebut. ASN juga 

diharuskan mampu menerapkan sikap akuntabilitas dalam bekerja, seperti sikap 

mampu berkonsultasi dengan atasan dan ramah dalam melakukan komunikasi 

dengan atasan. 

2. Melakukan penataan arsip secara manual dan digital untuk laporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang. Penataan arsip ini bertujuan agar 

penataan secara manual dan digital dapat terarah, sehingga ASN dituntut untuk 

mampu bekerja secara profesional dan mampu untuk mengeluarkan inovasi dalam 

penataan arsip laporan PPAT dan PPATS secara digital maupun manual. 

3. Memberikan sosialisasi kepada PPAT dan PPATS. Pelaporan bulanan PPAT dan 

PPATS ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dalam melakukan 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga laporan tersebut betul-betul dibutuhkan 

oleh Kantor Pertanahan Kota Sabang. Kewajiban melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap laporan PPAT ialah amanah dari Peraturan Perundang 

undangan. 

4. Melakukan kontrol bulanan serta memberikan reward untuk PPAT dan PPATS 

yang melakukan pelaporan secara lengkap. Pengawasan yang dilakukan setiap 

bulannya bertujuan untuk menghindarkan keterlambatan pelaporan, yang mana 

keterlambatan tersebut akan menyalahi aturan peraturan perundang-undangan. 
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Melakukan kontrol bulanan dengan tekun dan jujur dalam melakukan penilaian 

terhadap PPAT dan PPATS yang melakukan pelaporan secara cepat dan lengkap 

merupakan dedikasi terbaik yang penulis akan lakukan sebagai tindak lanjut nilai 

dasar BerAKHLAK. 

Kegiatan-kegiatan ini telah dikaitkan dengan substansi mata pelatihan dan penguatan nilai-

nilai dasar organisasi, terdapat nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Manajemen ASN dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat menjadi dasar dan acuan perilaku dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memberikan 

kontribusi bagi visi misi organisasi ke depannya. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan 

dasar pola baru yang lebih menekankan pentingnya internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dasar 

profesi ASN di lingkungan kerja, sehingga diharapkan ASN menjadi lebih professional, 

akuntabel, dan berintegrasi dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat secara 

tulus, senang memudahkan dan anti korupsi dalam bekerja. 

B. REKOMENDASI 

Untuk memaksimalkan Pelaporan Bulanan PPAT dan PPATS, penulis merekomendasikan 

kepada Mentor untuk melakukan kegiatan sosialisasi temu langsung kepada PPAT dan PPATS 

di Kantor Pertanahan Kota Sabang. Penulis merasa jika wewenang Kantor Pertanahan 

digunakan untuk menegur PPAT dan PPATS akan lebih efektif dari sekedar kegiatan 

aktualisasi yang dilakukan penulis jika memang kegiatan penulis tidak dapat dilakukan secara 

efektif dan efisien. 
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LAMPIRAN EVIDENCE PELAKSANAAN AKTUALISASI  

1. Mempersiapkan bahan sosialisasi terkait dengan kewajiban pelaporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Melakukan penataan arsip secara manual dan digital untuk laporan PPAT dan PPATS 

di Kantor Pertanahan Kota Sabang. 
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3. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada PPAT dan PPATS. 
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4. Melakukan pengawasan bulanan serta memberikan reward untuk PPAT dan PPATS 

yang melakukan pelaporan secara lengkap. 
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Peserta Pelatihan 

 

 
Ade Mulya, S.H. 

NIP : 19950417 2022 04 1 001 

 

 

Lembar Komitmen. 

 

SURAT PERNYATAAN 

 Saya yang bertanda Tangan di bawah ini :  

Nama Lengkap  : Ade Mulya, S.H. 

NIP   : 199504172022041001 

Pangkat/Golongan : Penata Muda/IIIA 

Jabatan  : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja  : Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Instansi   : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

 

Menyatakan bahwa  : 

1. Saya adalah peserta pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan IIIA 

Angkatan 1 Tahun 2022. 

2. Berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan di 

tempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan nilai-nilai dasar 

PNS yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart 

Governance.  

3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan. 

 

Demikian Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

 
Irvan 

NIP : 19731226 199703 1 001 
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Tabel Rekapitulasi Habituasi  Penerapan Nilai BerAKHLAK 

 

 

No. 

 

Kegiata

n 

Habituasi Nilai  

Jumlah Berorientasi 

Pelayanan 
Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Mempersiapkan bahan 

sosialisasi terkait dengan 

kewajiban pelaporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan 
Kota Sabang. 

 

  Mengonsultasikan rencana         

 kegiatan dan bahan        

 sosialisasi kepada mentor. 1 1 1 1 1 1 6 

1.         

 Mengajukan rancangan   

1 

  

1 

  

 tahapan kegiatan dan bahan 

sosialisasi kepada mentor. 
1 1 1 1 6 

 Memberikan hasil rancangan 

kegiatan dan bahan 

sosialisasi kepada mentor 

 

1 

 

1 

  

1 

   

1 

 

4 

 

2. 

Melakukan penataan arsip 

secara manual dan digital untuk 

laporan PPAT dan PPATS di 
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 Kantor Pertanahan Kota 

Sabang. 

 

 Meminta persetujuan kepada 

atasan dan pegawai arsip 

yang bertugas untuk 

mengumpulkan arsip laporan 

bulanan PPAT/PPATS di 
Ruang Arsip . 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

Melakukan inventarisasi dan 

penataan laporan bulanan 

terdahulu berdasarkan bulan 

dan tahun. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

1 

 

 

6 

Melaporkan hasil kegiatan 

dan pengelompokan kepada 

petugas arsip dan mentor 
selaku pengawas 

 

1 

 

1 

 

1 

   

1 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

3. 

Melakukan kegiatan sosialisasi 

kepada PPAT dan PPATS. 

 

 Berkoordinasi dengan 

Mentor dan PPAT untuk 

menjadwalkan kegiatan 

sosialisasi terkait dengan 

laporan bulanan PPAT dan 

PPATS. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

Mempersiapkan bahan bahan 

sosialisasi berupa PPT dan 

Contoh laporan bulanan 

 

1 

 

1 

 

1 

  

1 

 

1 1 
 

6 
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  untuk memudahkan PPAT 

dan PPATS merancang 

laporan bulanan. 

        

Melakukan kegiatan 

sosisalisasi kepada PPAT 

dan PPATS dengan 

mendatangi langsung PPAT 
dan PPATS. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

 

4. 

Melakukan kontrol bulanan 

serta memberikan reward 

untuk PPAT dan PPATS yang 

melakukan pelaporan secara 

lengkap. 

 

 Setelah dilakukan sosialisasi, 

penulis akan melakukan 

kontrol bulanan kepada 

PPAT/PPATS yang bertugas, 

untuk memastikan pelaopran 

yang dilakukan tepat waktu. 

 

 

 

1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

   

 

 

1 

 

 

 

5 

  Setelah melakukan kontrol 

bulanan, Kantor Pertanahan 

Kota Sabang akan menilai 

dan memberikan penilaian 

kepada PPAT dan PPATS 

yang melakukan pelaporan 
secara cepat dan lengkap. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

Total 64 



LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 

 

 
Laporan Minggu ke-: 1(Satu) 

Nama  : Ade Mulya S.H. 

NIP   : 19950417 2022 04 1 001 

Jabatan  : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja  : Kantor Pertanahan Kota Sabang (Seksi Penetapan Hak  

  dan  Pendaftaran Tanah) 

Judul Aktualisasi  : Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Laporan Bulanan  

PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang 

 
 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterangan 

 
Kamis/7 

Juli 2022 

Mempersiapkan 
bahan sosialisasi 
terkait dengan 
kewajiban pelaporan 
PPAT dan PPATS di 
Kantor Pertanahan 
Kota Sabang. 

Mengonsultasikan rencana 

kegiatan dan bahan sosialisasi 

kepada mentor. 

 

 

Bahan Sosialisasi 

yang sesuai 

dengan Peraturan 

Perundang 

Undangan yang 

berlaku. 

 
 

Sesuai 

Jumat/8 

Juli 2022 

 Mengajukan rancangan 

tahapan kegiatan dan bahan 

sosialisasi kepada mentor. 

  
Sesuai 

Sabtu/9 
Juli 2022 

 Memberikan hasil rancangan 
kegiatan dan bahan sosialisasi 
kepada mentor 

  

Sesuai 

 

 

 
Mentor        Peserta 

 

 

 

 

Irvan            Ade Mulya 

NIP. 19731226 199703 1 001 NIP. 19950417 2022 04 1 001 



Uraian Realisasi Kegiatan dan Output  (Di lengkapi dengan Evidence) 

OUTPUT KEGIATAN: 

 

1. Dalam penyampaian sosialisasi harus melalui pendekatan yang persuasif dan kekeluargaan.  

2. Materi sosialisasi harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN RI No. 2 Tahun 2018 

Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.



 

KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

 
Nama : Ade Mulya S.H. 

 NIP : 19950417 2022 04 1 001 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Sabang (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 

Tanah 

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Isu : Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan PPAT terkait 

Laporan Bulanan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Gagasan : Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Laporan Bulanan  

PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Kegiatan 1 : Mempersiapkan bahan sosialisasi terkait dengan kewajiban pelaporan PPAT dan 

PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

 
 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan:  

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengonsultasikan rencana kegiatan dan bahan sosialisasi 

kepada mentor. 

Mengajukan rancangan tahapan kegiatan dan bahan 

sosialisasi kepada mentor. 
✓ 

Memberikan hasil rancangan kegiatan dan bahan 

sosialisasi kepada mentor 
✓ 

Output Kegiatan Terhadap Pencapaian Isu:  
✓ 

Masukan konstruktif untuk bahan sosialisasi PPAT 

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 
✓ 

Berorientasi Pelayanan 

Akuntabel ✓ 

Kompeten ✓ 

Harmonis ✓ 

Loyal ✓ 

Adaptif ✓ 

Kolaboratif ✓ 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: ✓ 



Terciptanya pelayanan pertanahan dan penataan ruang 

yang baik, ini sesuai dengan visi dan misi Kementerian 

ATR/BPN dalam menyelenggarakan pelayanan penataan 

ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan 

berstandar dunia 

  

Penguatan Nilai Organisasi:  
✓ Meningkatkan nilai- nilai organisasi Kementrian 

ATR/BPN yaitu melayani, profesional, terpercaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach 
 

Nama Peserta : Ade Mulya, S.H. 

NIP : 19950417 202204 1 001 

Unit  Kerja : Kantor Pertanahan Kota Sabang   

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Rumusan Isu : 
Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan PPAT terkait 

Laporan Bulanan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Kegiatan Ke- : 
Mengonsultasikan rencana kegiatan dan bahan sosialisasi kepada 

mentor. 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 
Tahapan Kegiatan 

 

Terima kasih atas laporan 

progress kegiatan minggu ke-1 

(satu).  

Evidence yang diberikan sangat 

memperkuat gambaran selain 

melaksanakan kegiatan yang 

sudah direncakan juga telah 

mengaktualisasikan nilai-nilai 

BerAKHLAK.  

Silakan dilanjut ke kegiatan 

berikutnya.  

Mohon untuk senantiasa 

memohon arahan,bimbingan dari 

Mentor.  

Tetap semangat. Salam sehat dan 

salam sukses selalu. 

13 Juli 2022, Media 

WhatsApp 

 

Sarinah Dewi 

Output Kegiatan Terhadap Pemecahan 

Isu 

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Kontribusi terhadap Tusi organisasi 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

 

 
 
 

 

 

 

 



LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 

 

 
Laporan Minggu ke-: 2(Dua) 

Nama  : Ade Mulya S.H. 

NIP   : 19950417 2022 04 1 001 

Jabatan  : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja  : Kantor Pertanahan Kota Sabang (Seksi Penetapan Hak  

  dan  Pendaftaran Tanah) 

Judul Aktualisasi  : Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Laporan Bulanan  

PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang 

 
 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterangan 

 
Senin/11 

Juli 2022 

Melakukan penataan 
arsip secara manual 
dan digital untuk 
laporan PPAT dan 
PPATS di Kantor 
Pertanahan Kota 
Sabang. 

Meminta persetujuan kepada 

atasan dan pegawai arsip yang 

bertugas untuk mengumpulkan 

arsip laporan bulanan 

PPAT/PPATS di Ruang Arsip. 

 

Menciptakan 

ketertiban dan 

tertatanya dokumen 

arsip laporan PPAT 

serta PPATS pada 

Ruang Arsip di 

Kantor Pertanahan 

Kota Sabang 

 
 

Sesuai 

Selasa-

Rabu/12-

13 Juli 

2022 

 Melakukan inventarisasi dan 

penataan laporan bulanan 

terdahulu berdasarkan bulan dan 

tahun. 

 

  
Sesuai 

Jumat/15 

Juli 2022 

 Melaporkan hasil kegiatan dan 
pengelompokan kepada petugas 
arsip dan mentor selaku pengawas 

  

Sesuai 

 

 

 
Mentor        Peserta 

 

 

 

 

Irvan            Ade Mulya 

NIP. 19731226 199703 1 001 NIP. 19950417 2022 04 1 001 



Uraian Realisasi Kegiatan dan Output  (Di lengkapi dengan Evidence) 

OUTPUT KEGIATAN: 

 

Pada saat memeriksa arsip laporan PPAT dan PPATS, ditemukan masih banyaknya laporan yang belum 

lengkap. Penulis berkoordinasi dengan petugas arsip untuk membuat folder-folder baru dan meminta izin 

untuk membuat arsip secara digital dengan menggunakan alat pemindai dan google drive sebagai media 

penyimpanan secara daring. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

 
Nama : Ade Mulya S.H. 

 NIP : 19950417 2022 04 1 001 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Sabang (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 

Tanah 

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Isu : Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan PPAT terkait 

Laporan Bulanan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Gagasan : Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Laporan Bulanan  

PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Kegiatan 2 : Melakukan penataan arsip secara manual dan digital untuk laporan PPAT dan PPATS 

di Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

 

 
 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan:  

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan penataan arsip secara manual dan digital untuk 

laporan PPAT dan PPATS di Kantor Pertanahan Kota 

Sabang. 

Melakukan inventarisasi dan penataan laporan bulanan 

terdahulu berdasarkan bulan dan tahun. 
✓ 

Melaporkan hasil kegiatan dan pengelompokan 

kepada petugas arsip dan mentor selaku pengawas 
✓ 

Output Kegiatan Terhadap Pencapaian Isu:  
✓ 

Masukan konstruktif untuk bahan sosialisasi PPAT 

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 
✓ 

Berorientasi Pelayanan 

Akuntabel ✓ 

Kompeten ✓ 

Harmonis ✓ 

Loyal ✓ 

Adaptif ✓ 

Kolaboratif ✓ 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: ✓ 



Terciptanya pelayanan pertanahan dan penataan ruang 

yang baik, ini sesuai dengan visi dan misi Kementerian 

ATR/BPN dalam menyelenggarakan pelayanan penataan 

ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan 

berstandar dunia 

  

Penguatan Nilai Organisasi:  
✓ Meningkatkan nilai- nilai organisasi Kementrian 

ATR/BPN yaitu melayani, profesional, terpercaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach 
 

Nama Peserta : Ade Mulya, S.H. 

NIP : 19950417 202204 1 001 

Unit  Kerja : Kantor Pertanahan Kota Sabang   

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Rumusan Isu : 
Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan PPAT terkait 

Laporan Bulanan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Kegiatan Ke- 2 : 

Melakukan penataan arsip secara manual dan digital untuk 

laporan PPAT dan PPATS di Kantor Pertanahan Kota Sabang. 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 
Tahapan Kegiatan 

 

Terima kasih banyak telah 

menyampaikan progress 

Minggu ke 2. Evidence/ bukti 

dan output terlaksana dan 

terwujud dengan sangat baik. 

Dari dokumentasi yang 

diberikan kami melihat 

penerapan / aktualisasi Core 

Value BerAKHLAK dapat 

terlaksana dengan sangat baik. 

Silakan dilanjut untuk 

melaksanakan kegiatan 

berikutnya. Mohon untuk 

senantiasa berkonsultasi, 

memohon bimbingan, arahan 

dan persetujuan dari Mentor. 

Salam sehat dan salam sukses 

selalu. 

Mohon diunggah juga dalam 

Kolabjar kita, agar Penguji 

dapat melihat progress kegiatan 

dan aktualisasi BerAKLHAK 

Kakak peserta. 

 

Semangat ya…. 
 

Jakarta, 16 Juli 2022, 

Media WatshApp 

 

Sarinah Dewi, SE, ME 

Output Kegiatan Terhadap Pemecahan 

Isu 

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Kontribusi terhadap Tusi organisasi 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

 

 



 
 

 

 

 

 



LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 

 
Laporan Minggu ke : 3 (Tiga) 

Nama  : Ade Mulya S.H. 

NIP   : 19950417 2022 04 1 001 

Jabatan  : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja  : Kantor Pertanahan Kota Sabang (Seksi Penetapan Hak  

  dan  Pendaftaran Tanah) 

Judul Aktualisasi  : Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Laporan Bulanan  

PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang 

 
 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterangan 

 
Senin/ 18 

Juli 2022 

Melakukan kegiatan 
sosialisasi kepada 
PPAT dan PPATS. 

Berkoordinasi dengan Mentor dan 

PPAT untuk menjadwalkan 

kegiatan sosialisasi terkait dengan 

laporan bulanan PPAT dan PPATS. 

 

Mencerahkan 

permasalahan-

permasalahan yang 

dialami oleh PPAT 

dan PPATS terkait 

dengan pelaporan 

bulanan yang wajib 

dilakukan oleh 

PPAT dan PPATS.   

 
 

Sesuai 

Selasa/19 

Juli 2022 

 Mempersiapkan bahan bahan 

sosialisasi berupa PPT dan Contoh 

laporan bulanan untuk 

memudahkan PPAT dan PPATS 

merancang laporan bulanan. 

 

  
Sesuai 

Rabu-

Jumat/20 
Juli 2022 

 Melakukan kegiatan sosisalisasi 
kepada PPAT dan PPATS dengan 
mendatangi langsung PPAT dan 
PPATS. 

  

Sesuai 

 
Mentor        Peserta 

 

 

 

 

Irvan            Ade Mulya 

NIP. 19731226 199703 1 001 NIP. 19950417 2022 04 1 001 



Uraian Realisasi Kegiatan dan Output  (Di lengkapi dengan Evidence) 

OUTPUT KEGIATAN: 

 

Pada saat melakukan sosialisasi, PPAT dan PPATS sebenarnya sudah mengetahui kewajiban untuk 

membuat laporan PPAT pada setiap tanggal 10 dan memang kendala utama tidak taanya laporan adalah 

lupa dalam membuat laporan. Oleh karenanya, kontrol yang terus menerus oleh Kantor Pertanahan harus 

dimaksimalkan untuk membuat laporan tersebut menjadi intens untuk dilakukan oleh PPAT dan PPATS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

 
Nama : Ade Mulya S.H. 

 NIP : 19950417 2022 04 1 001 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Sabang (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 

Tanah 

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Isu : Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan PPAT terkait 

Laporan Bulanan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Gagasan : Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Laporan Bulanan  

PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Kegiatan 3 : Melakukan kegiatan sosialisasi kepada PPAT dan PPATS. 

 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan:  

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkoordinasi dengan Mentor dan PPAT untuk 

menjadwalkan kegiatan sosialisasi terkait dengan laporan 

bulanan PPAT dan PPATS. 

Mempersiapkan bahan bahan sosialisasi berupa PPT dan 

Contoh laporan bulanan untuk memudahkan PPAT dan 

PPATS merancang laporan bulanan. 

✓ 

Melakukan kegiatan sosisalisasi kepada PPAT dan 

PPATS dengan mendatangi langsung PPAT dan 

PPATS. 

✓ 

Output Kegiatan Terhadap Pencapaian Isu:  
✓ 

Masukan konstruktif untuk bahan sosialisasi PPAT 

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 
✓ 

Berorientasi Pelayanan 

Akuntabel ✓ 

Kompeten ✓ 

Harmonis ✓ 

Loyal ✓ 

Adaptif ✓ 

Kolaboratif ✓ 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: ✓ 



Terciptanya pelayanan pertanahan dan penataan ruang 

yang baik, ini sesuai dengan visi dan misi Kementerian 

ATR/BPN dalam menyelenggarakan pelayanan penataan 

ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan 

berstandar dunia 

  

Penguatan Nilai Organisasi:  
✓ Meningkatkan nilai- nilai organisasi Kementrian 

ATR/BPN yaitu melayani, profesional, terpercaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach 
 

Nama Peserta : Ade Mulya, S.H. 

NIP : 19950417 202204 1 001 

Unit  Kerja : Kantor Pertanahan Kota Sabang   

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Rumusan Isu : 
Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan PPAT terkait 

Laporan Bulanan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Kegiatan Ke- 2 : 
Melakukan kegiatan sosialisasi kepada PPAT dan PPATS. 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 
Tahapan Kegiatan 

 

Terima kasih banyak telah 

menyampaikan progress 

Minggu ke 3. Evidence/ bukti 

dan output terlaksana dan 

terwujud dengan sangat baik. 

Dari dokumentasi yang 

diberikan kami melihat 

penerapan / aktualisasi Core 

Value BerAKHLAK dapat 

terlaksana dengan sangat baik. 

Silakan dilanjut untuk 

melaksanakan kegiatan 

berikutnya. Mohon untuk 

senantiasa berkonsultasi, 

memohon bimbingan, arahan 

dan persetujuan dari Mentor. 

Salam sehat dan salam sukses 

selalu. 

Mohon diunggah juga dalam 

Kolabjar kita, agar Penguji 

dapat melihat progress kegiatan 

dan aktualisasi BerAKLHAK 

Kakak peserta. 

 

Semangat ya…. 
 

Jakarta, 23 Juli 2022, 

Media WatshApp 

 

Sarinah Dewi, SE, ME 

Output Kegiatan Terhadap Pemecahan 

Isu 

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Kontribusi terhadap Tusi organisasi 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

 

 
 

 



LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 

 
Laporan Minggu ke : 4 (Empat) 

Nama  : Ade Mulya S.H. 

NIP   : 19950417 2022 04 1 001 

Jabatan  : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja  : Kantor Pertanahan Kota Sabang (Seksi Penetapan Hak  

  dan  Pendaftaran Tanah) 

Judul Aktualisasi  : Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Laporan Bulanan  

PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang 

 
 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterangan 

 
Senin/ 25 

Juli 2022 

Melakukan kontrol 
bulanan serta 
memberikan reward 
untuk PPAT dan 
PPATS yang 
melakukan 
pelaporan secara 
lengkap. 

Setelah dilakukan sosialisasi, 

penulis akan melakukan kontrol 

bulanan kepada PPAT/PPATS yang 

bertugas, untuk memastikan 

pelaopran yang dilakukan tepat 

waktu.  

 

Laporan PPAT semakin 

baik dan tepat waktu. 

Kontrol bulanan 

diharapkan bisa menjadi 

pengingat kepada PPAT 

dan PPATS untuk 

melakukan laporan 

bulanan serta penilaian 

akan memacu PPAT dan 

PPATS untuk 

melakukan pelaporan 

lebih baik. 

 
 

Sesuai 

Selasa/19 

Juli 2022 

 Setelah melakukan kontrol 

bulanan, Kantor Pertanahan 

Kota Sabang akan menilai 

dan memberikan penilaian 

kepada PPAT dan PPATS 

yang melakukan pelaporan 

secara cepat dan lengkap. 

  
Sesuai 

 
Mentor        Peserta 

 

 

 

 

Irvan            Ade Mulya 

NIP. 19731226 199703 1 001 NIP. 19950417 2022 04 1 001 



Uraian Realisasi Kegiatan dan Output   

OUTPUT KEGIATAN: 

 

Pengawasan bulanan untuk laporan PPAT dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melakukan   

monetering melalui aplikasi whatsapp dan melakukan reminder setiap ada petugas PPAT/PPATS dating 

langsung ke kantor pertanahan Kota Sabang. Selama sebulan ini, ada beberapa kali petugas PPAT dan 

PPATS yang datang, yang kemudian kami ingatkan untuk melakukan pelaporan terhadap laporan PPAT 

menjadi tepat waktu sebelum tanggal 10 setiap bulannya. 

 

Untuk pemberian reward, pada saat laporan ini dibuat, kegiatan tersebut belum bisa dijalankan 

karena untuk menilai PPAT dan PPATS yang terbaik membutuhkan skala waktu untuk mengukur 

konsistensi dalam jangka waktu tertentu. Untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pelaporan PPAT, 

pemberian reward ini akan dilakukan walapun program aktualisasi sudah selesai dilaksanakan.



KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

 
Nama : Ade Mulya S.H. 

 NIP : 19950417 2022 04 1 001 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Sabang (Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 

Tanah 

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Isu : Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan PPAT terkait 

Laporan Bulanan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Gagasan : Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Laporan Bulanan  

PPAT di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Kegiatan 4 : Melakukan kontrol bulanan serta memberikan reward untuk PPAT dan PPATS yang 

melakukan pelaporan secara lengkap. 

 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

Tahapan Kegiatan:  

✓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dilakukan sosialisasi, penulis akan melakukan kontrol 

bulanan kepada PPAT/PPATS yang bertugas, untuk 

memastikan pelaopran yang dilakukan tepat waktu.  

Setelah melakukan kontrol bulanan, Kantor Pertanahan Kota 

Sabang akan menilai dan memberikan penilaian kepada PPAT 

dan PPATS yang melakukan pelaporan secara cepat dan 

lengkap. 

✓ 

Output Kegiatan Terhadap Pencapaian Isu:  
✓ 

Laporan PPAT semakin baik dan tepat waktu. Kontrol 

bulanan diharapkan bisa menjadi pengingat kepada PPAT 

dan PPATS untuk melakukan laporan bulanan serta 

penilaian akan memacu PPAT dan PPATS untuk 

melakukan pelaporan lebih baik. 

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan: 
✓ 

Berorientasi Pelayanan 

Akuntabel ✓ 

Kompeten ✓ 

Harmonis ✓ 

Loyal ✓ 

Adaptif ✓ 

Kolaboratif ✓ 

Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: ✓ 



Terciptanya pelayanan pertanahan dan penataan ruang 

yang baik, ini sesuai dengan visi dan misi Kementerian 

ATR/BPN dalam menyelenggarakan pelayanan penataan 

ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan 

berstandar dunia 

  

Penguatan Nilai Organisasi:  
✓ Meningkatkan nilai- nilai organisasi Kementrian 

ATR/BPN yaitu melayani, profesional, terpercaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach 
 

Nama Peserta : Ade Mulya, S.H. 

NIP : 19950417 202204 1 001 

Unit  Kerja : Kantor Pertanahan Kota Sabang   

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Rumusan Isu : 
Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan PPAT terkait 

Laporan Bulanan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Sabang 

Kegiatan Ke- 4 : 

Melakukan kontrol bulanan serta memberikan reward untuk PPAT 

dan PPATS yang melakukan pelaporan secara lengkap. 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 
Tahapan Kegiatan 

 

Terima kasih banyak telah 

menyampaikan progress 

Minggu ke 4. Evidence/ bukti 

dan output terlaksana dan 

terwujud dengan sangat baik. 

Dari dokumentasi yang 

diberikan kami melihat 

penerapan / aktualisasi Core 

Value BerAKHLAK dapat 

terlaksana dengan sangat baik. 

Silakan dilanjut untuk 

melaksanakan kegiatan 

berikutnya. Mohon untuk 

senantiasa berkonsultasi, 

memohon bimbingan, arahan 

dan persetujuan dari Mentor. 

Salam sehat dan salam sukses 

selalu. 

Mohon diunggah juga dalam 

Kolabjar kita, agar Penguji 

dapat melihat progress kegiatan 

dan aktualisasi BerAKLHAK 

Kakak peserta. 

 

Semangat ya…. 

 

Jakarta, 31 Juli 2022, 

Media WatshApp 

 

Sarinah Dewi, SE, ME 

Output Kegiatan Terhadap Pemecahan 

Isu 

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

Kontribusi terhadap Tusi organisasi 

 

Penguatan Nilai Organisasi 

 

 
 


