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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang semakin modern, sangat mempengaruhi pelayanan publik, 

terutama di bidang pertanahan. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki mutu 

pelayanan pertanahan, karena tanah merupakan hal yang paling penting sebagai penunjang 

utama kehidupan dan penghidupan manusia. Salah satu upaya Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dalam meningkatkan 

pelayanan pertanahan adalah dengan menambah jumlah ASN untuk memenuhi tuntutan 

masyarakat dalam memperoleh peayanan pertanahan yang memuaskan dengan merekrut 

kembali CPNS pada tahun 2021. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 

dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai 

ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

(PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserah itugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi, tugas dan peran yang telah diatur dalam 

undang undang ASN. Adapun Fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, 

pelayan publik dan perekat pemersatu bangsa.  Sehingga untuk melaksanakan fungsi tersebut 

ASN sebagai aparatur negara  harus memiliki kekuatan dan kemampuan profesional, 

berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tugas ASN yaitu;  

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan;  

3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Aparatur Sipil Negara dituntut untuk bekerja secara profesional dan akuntabel demi 

terselenggaranya program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Untuk itu 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Perka LAN No.  21 Tahun 2016 Tentang Pedoman  

Penyelenggaraan  Pelatihan  Dasar  Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  Golongan  III,  ditetapkan  
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bahwa  salah  satu  jenis  Pelatihan  yang  strategis  untuk mewujudkan PNS sebagai bagian 

dari ASN untuk menjadi lebih profesional adalah Pelatihan Dasar CPNS.  Sejalan  dengan  

ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara,  

penyelenggaraan  Pelatihan  Dasar  ini bertujuan agar para peserta mampu menginternalisasi 

nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan cara mengalami sendiri dalam 

penerapan aktualisasi di tempat kerja sehingga peserta dapat merasakannya secara langsung 

serta dapat membentuk ASN yang bersih dan dapat menerapkan nilai Ber-AKHLAK 

(Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Komitmen, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan 

Kolaboratif) dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pemerintah. Salah satu bentuk 

penugasan dalam Pelatihan Dasar ini adalah menyusun dokumen atau laporan aktualisasi  

nilai-nilai  dasar  profesi  ASN  yang  terdapat  pada beberapa  kegiatan  yang  dilaksanakan  

di  tempat  kerja  masing-masing  Pelaksanaan kegiatan  ini yang juga bertujuan untuk 

meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat. 

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik disebutkan 

bahwa  Pelayanan Publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah baik dipusat dan daerah dalam bentuk barang dan jasa,baik dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sebagai lembaga pelayanan publik yang menangani masalah 

pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro berperan penting dalam 

upaya pencegahan atau proteksi terhadap kepastian hukum objek tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Siau Tagulandang Biaro terus berbenah diri guna meningkatkan pelayan terbaik 

kepada masyarakat, untuk itu berbagai pelayanan terus ditingkatkan dengan efektif dan 

efisien serta berorientasi pada mutu. Hal ini sesuai dengan agenda ke tiga yaitu pelayanan 

publik. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa kendala 

yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Sebagai contoh pada pelayanan 

informasi terkait tentang pertanahan, ada faktor eksternal yang menyebabkan proses birokrasi 

atau administrasi itu menjadi terhambat salah satunya adalah kurangnya pengetahuan 

pemohon untuk berperan aktif mencari informasi mengenai tata cara dan alur administrasi 

serta persyaratan sehingga syarat dan ketentuan dari pemohon tidak terpenuhi yang 

mengakibatkan tidak dapat terlaksananya berbagai keperluan masyarakat. Selain itu dari 

faktor interal tidak menyediakan sarana yang berisi informasi prosedur/mekanisme serta 

syarat-syarat mengenai informasi administrasi persyaratan apa saja yang harus dilengkapi 

oleh pemohon.  
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Sebagai pegawai yang berkerja untuk jabatan analis hukum pertanahan  memiliki 

salah satu tupoksinya yaitu Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai 

ketentuan yang berlaku dan Mempersiapkan petunjuk/penjelasan atas surat dari masyarakat/ 

pihak lain yang menyangkut Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, dimana dalam hal ini fungsi 

informasi juga menjadi salah satu tugas jabatan analis hukum pertanahan memberikan 

informasi ke masyarakat juga menjadi salah satu tugas analis karena hal tersebut akan 

menjadi upaya untuk mencegah adanya hal hal yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini juga diperlukan koordinasi antar pegawai dan juga masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan agenda ke tiga yakni SMART ASN dan Manajemen ASN dimana 

dalam suatu upaya memberikan pelayanan prima dibutuhkan suatu koordinasi pihak-pihak 

terkait secara baik. 

Dari paparan di atas dapat diambil core isu dalam penulisan aktualisasi ini yaitu:  

“Belum optimalnya pelayanan informasi untuk masyarakat baik di kantor 

maupun secara media digital di Kantor Pertanahanan Kepulauan Siau Tagulandang 

Biaro”. 

 

B. Tujuan Organisasi 

 Dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 menjelaskan Tentang Rencana Strategis 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi 

untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke 

depan 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 

Royong.”. 

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 (Dua) Misi dengan uraian Misi 

Pertama: Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, 

Berkelanjutan, dan Berkeadilan dioperasionalisasikan dengan berorientasi terhadap 

pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek. Aspek yang pertama yaitu 

aspek ekonomi, dengan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang produktif, 

yang kedua aspek lingkungan yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang 
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berkelanjutan dan yang ketiga aspek social yaitu penyelenggaraan penataan ruang dan 

pertanahan yang berkeadilan. Selanjutnya misi kedua Menyelenggarakan pelayanan 

pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara 

lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang 

semakin sejahtera dan maju. 

Dari penjelasan  tersebut Tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran Misi, 

dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi 

penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. 

Penjabaran Tujuan ke dalam Sasaran Strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma 

Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm). Dilandasi prinsip-prinsip 

tersebut, Misi Pertama yaitu: “Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan” dilaksanakan untuk mencapai 2 

(Dua) Tujuan, yaitu :  

1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 

2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup 

yang Berkelanjutan Sedangkan Misi Kedua yaitu: “Menyelenggarakan Pelayanan 

Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” dilaksanakan untuk 

mencapai Tujuan : 

3. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya 

Saing (disebut Tujuan 3) 

 Dengan adanya Aktualisasi ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mewujudkan 

ketiga tujuan dari kementerian ATR/BPN. Di dalam rancangan aktualisasi ini terdapat 

beberapa gagasan pemecahan isu yang selaras dengan tujuan organisasi yang tertuang dalam 

rencana strategis (Renstra). Penulis menekankan dalam hal transformasi digital untuk 

kemudahan masyarakat secara luas dengan melihat adanya permasalahan jangkauan/akses 

yang kedepannya untuk Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang 

Berstandar Dunia sesuai misi organisasi. Berkaitan dengan tujuan gagasan pemecahan isu 

dengan transformasi digital ini diharapkan dapat mewujudkan  Pengelolaan Pertanahan untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif 

dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan yang juga nantinya memperhatikan literasi 

digital, serta dalam hal Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas 

dan Berdaya Saing. 
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C. Tugas Dan Fungsi 

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ("Permen ATR/BPN 38/2016"), 

tugas Bidang Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan 

pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak 

tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah, dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan 

PPAT. Selanjutnya dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ("Permen ATR/BPN 38/2016") 

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan fungsinya : 

a. Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali hak 

perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal;  

b. Penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan 

sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik 

Belanda, dan bekas tanah asing lainnya;  

c. Penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak 

milik;  

d. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan 

hukum swasta, serta hak atas ruang;  

e. Pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;  

f. Penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah 

dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;  

g. Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah 

masyarakat;  

h. Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan 

rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah 

badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;  

i. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah 

susun, hak pengelolaan,tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan 

hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/ komoditas, peralihan 

saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;  

j. Pelaksanaan dan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan 

berbasis data yuridis; dan  
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k. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

di bidang hubungan hukum pertanahan. 

Bidang Hubungan Hukum Pertanahan terdiri atas:  

a. Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;  

b. Seksi Pendaftaran Hak Tanah;  

c. Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT; dan  

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2021, Penulis 

ditempatkan di satuan kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang 

menjabat sebagai Analis Hukum Pertanahan di Seksi II yaitu Permohonan Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah mengacu pada Lampiran V Peraturan Menteri ATR/BPN tahun 2015 

dimana ikhtisar jabatannya Melakukan analisis terhadap permohonan hak tanah dan 

pendaftaran tanah yang dilakukan melalui proses pemeriksaan kelengkapan berkas 

permohonan yang tugas dan fungsinya sebagai berikut : 

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

Pendaftaran Tanah;  

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

berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan 

disposisi pimpinan;  

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

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

menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah;  

e. Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada 

pimpinan untuk ditindaklanjuti;  

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

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

Pendaftaran Tanah; dan  

h. Menyusun konsep naskah kedinasan lainnya di bidang Hak Tanah dan 

Pendaftaran Tanah. 
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D. Struktur Organisasi 

 

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro 

No Nama Golongan Jabatan 

1 

Herryanto Aritonang, S.E., S.H., M.Si. 

VI/a Kepala Kantor 

NIP. 197510142002121003 

2 

Prisillia Klaudia Worotitjan, S.E. 

III/d Kepala Sub Bagian TU 
NIP. 197805191998032000 

3 

Panji Patrya, A.Md. 

III/b Plt. Kasi Survei Pemetaan 
NIP. 198602062008041000 

4 
Stev Koresy Rumagit, S.H. 

III/a 
Plt. Kasi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran NIP. 199103182018011001 

5 

Alfando Mario Rumampuk, S.H.,M.H. 

III/a Analis Hukum Pertanahan 
NIP. 199403082019031005 

6 

Yohanis Rehiara, S.E. 

III/a Analis Hukum Pertanahan 
NIP. 199105222019031002 

7 

Dennis Sambuari Kereh, S.P. 

III/a Analis Pertanahan 
NIP. 199504212019041001 

8 

Nur Cholis, A.P. 

II/a Petugas Ukur 
NIP. 199109222019031002 

9 

Karuniya Alamsyah, A.P. 

II/a Petugas Ukur 
NIP. 199708062020121008 

10 

Adytya Teja Abdy, S.H. 

III/a Analis Hukum Pertanahan 
NIP. 199512122022041001 
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Gambar 1.1 Peta Jabatan Kantor Pertanahan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro  

Kepala Kantor 

Herryanto Aritonang, S.E., S.H., M.Si 

Kepala Sub Bagian TU 

Prisillia Klaudia Worotitjan, S.E 

Plt. Kasi Survei Pemetaan  

 

Panji Patrya, A.Md. 

Plt. Kasi PHP 

 

Stev Koresy Rumagit, S.H 

Plt. Kasi Penataan 

Pemberdayaan  

Prisillia Klaudia Worotitjan, S.E. 

Plt. Kasi Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa 

Prisillia Klaudia Worotitjan, S.E. 

Subseksi Pengukuran  

Karuniya Alamsyah, A.P. 

Subseksi PHP 

Yohanis Rehiara, S.E. 

Subseksi PHP 

Adytya Teja Abdy, S.H. 

Subseksi Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa 

Alfando Mario R., S.H.,M.H. 

Subseksi Pengukuran  

Nur Cholis, A.P. 
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E. Program dan Kegiatan Saat ini 

Program dan kegiatan yang saat ini dilakukan dalam Satuan Kerja Kantor Pertanahan 

Kabupaten Siau Tagulandang Biaro adalah sebagai berikut: 

a. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBM; 

b. Redistribusi Tanah 

c. Partisipasi dalam program PTSL 

d. Layanan Pertanahan dan Informasi 
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BAB II 

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. Identifikasi Isu/Masalah: 

1. Belum optimalnya standarisasi pelayanan publik (Pelayanan Prima/Service 

Excellent) di Kantah Kab. Sitaro dalam melayani pemohon yang datang langsung 

ke Kantor 

2. Belum optimalnya pelayanan informasi untuk masyarakat baik di kantor maupun 

secara media digital di Kantor Pertanahanan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro  

3. Belum efisiennya tim pengumpul data yuridis dalam kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap  

4. Rendahnya minat/literasi masyarakat di beberapa daerah terkait Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap 

5. Belum optimalnya penataan distribusi Sertipikat yang menyebabkan kerancuan 

informasi saat ada masyarakat merasa belum menerima Sertipikat  

Isu selanjutnya dianalisis dengan menggunakan alat analisis AKPK. 

 

B. Pemilihan Isu 

Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya, misalnya 

menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria; 

Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan.  

• Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan 

dalam masyarakat.  

• Kekhalayakan artinya Isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.  

• Problematik artinya Isu tersebut memilikiu dimensi masalah yang kompleks, 

sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komperehensif, dan  

• Kelayakan artinya Isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat 

dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. 
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Tabel 2.1 Matrik Penilaian AKPK 

 

No ISU/MASALAH 
A 

(1-5) 

K 

(1-5) 

P 

(1-5) 

K 

(1-5) 
Nilai Peringkat 

1 

Belum optimalnya standarisasi 

pelayanan publik (Pelayanan 

Prima/Service Excellent) di Kantah 

Kab. Sitaro dalam melayani 

pemohon yang datang langsung ke 

Kantor 

4 4 3 4 15 2 

2

2 

Belum optimalnya informasi untuk 

masyarakat baik di kantor maupun 

secara media digital di Kantor 

Pertanahanan Kabupaten Siau 

Tagulandang Biaro 

4 5 4 4 17 1 

3

3 

Belum efisiennya tim pengumpul 

data yuridis dalam kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap 

4 3 4 4 15 2 

4

4 

Rendahnya minat/literasi 

masyarakat di beberapa daerah 

terkait Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap 

4 3 3 3 13 4 

5

5 

Belum optimalnya penataan 

distribusi Sertipikat yang 

menyebabkan kerancuan informasi 

saat ada masyarakat merasa belum 

menerima Sertipikat 

4 3 4 3 14 3 
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C. Penentuan Gagasan Isu 

Berdasarkan Analisis Penilaian Kualitas Isu dengan kriteria AKPL, maka yang 

di pilih sebagai Core Isu adalah isu/masalah Belum optimalnya informasi untuk 

masyarakat baik di kantor maupun secara media digital di Kantor 

Pertanahanan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Selanjutnya untuk 

menganalisa Core isu tersebut, menggunakan teknik Fishbone Diagram yaitu alat 

analisisuntuk menemukan sebab-akibat (menemukan akar masalah). 

Langkah 1. (Menyepakati Pernyataan Masalah/Problem Statement) 

Penyebab Dampak 

 
- Birokrasi yang tidak 

efektif 

 

Langkah 2.  (Mengidentifikasi Kategori-Kategori) 

Penyebab Akibat 

 

- Birokrasi yang tidak 

efektif 

Kategori 8P : Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence dan Productivity & Quality 

Langkah 3. (Mencari Sebab-sebab Potensial) 

Penyebab Akibat 

  

- Birokrasi yang tidak 

efektif 

 

SDM yang tidak proaktif

Menjalankan prosedur 

tidak maksimal Minim adanya 

pelatihan/practice

Tidak adanya system secara 

media digital

SDM yang minm literatur

Masih memakai cara yang lama

Pelayanan yang lambat

Minim Informasi
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Keterangan :  

• People : 

- SDM yang tidak proaktif  

- SDM yang minm literature 

• Process : 

- Menjalankan prosedur tidak maksimal 

- Minim adanya pelatihan/practice 

• Product : 

- Tidak adanya system secara media digital 

- Masih memakai cara yang lama 

• Productiviy & Quality : 

- Pelayanan yang lambat (sehingga tidak produktif) 

- Minim Informasi kepada masyarakat 

 

D. Rancangan Kegiatan Gagasan Isu 

1. Menyiapkan bahan-bahan terkait informasi pelayanan Pertanahan  

2. Mengadakan paparan kajian terkait transformasi pelayanan informasi pertanahan 

diubah melalui Whatsapp Bussines dan Brosur Informasi 

3. Membuat media informasi berupa aplikasi Whatsapp Bussines dan Brosur 

Informasi 

4. Sosialisasi penerapan pelayanan informasi dan literasi digital secara internal 

(pegawai pelayanan BPN) dan eksternal (masyarakat) 

5. Evaluasi terhadap adanya brosur dan pelayanan melalui Whatsapp Bussines 

 

Tahapan Kegiatan : 

1. Menyiapkan bahan-bahan terkait informasi pelayanan Pertanahan  

a. Konsultasi tentang informasi pelayanan bersama Mentor di kantor/Kepala 

Kantor. 

b. Mengumpulkan data dan mempelajari Peraturan Perundangan dan Peraturan 

terkait lainnya  

c. Membuat resume terkait Peraturan Perundang-undangan yang telah dipelajari 
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2. Mengadakan paparan kajian terkait transformasi pelayanan informasi pertanahan 

diubah melalui Whatsapp Bussines dan Brosur Informasi 

a. Konsultasi dengan atasan mengenai bahan bahan yang akan dipaparkan 

b. Berkoordinasi dengan para petugas loket 

c. Memaparkan permasalahan pelayanan pertanahan 

 

3. Membuat media informasi berupa aplikasi Whatsapp Bussines 

a. Membuat fitur pelayanan informasi yang tertera dalam profil Whatsapp 

Bussines 

b. Menyampaikan kepada atasan (diskusi) profil Whatsapp Bussines 

c. Merancang desain profil Whatsapp Bussines 

d. Melaporkan ke atasan terkait hasil fitur dan desain profil Whatsapp Bussines 

e. Mengaplikasikan Whatsapp Bussines 

 

4. Membuat media informasi berupa media cetak brosur informasi pertanahan 

a. Membuat isi konten layanan informasi apa saja yang tertera di brosur 

b. Menyampaikan kepada atasan (diskusi) isi dari layanan informasi yang akan 

dicantumkan pada brosur 

c. Merancang desain Brosur  

d. Melaporkan hasil desain kepada atasan 

e. Mencetak Brosur Layanan informasi pertanahan 

 

5. Sosialisasi penerapan pelayanan informasi dan literasi digital secara internal 

(pegawai pelayanan BPN) dan eksternal (masyarakat) dalam penggunaan 

Whatsapp Bussines 

a. Berkonsultasi dengan atasan mengenai sosialisasi ke pegawai pelayanan BPN 

dan Masyarakat 

b. Melakukan sosialisasi ke pegawai pelayanan BPN dan masyarakat, baik secara 

langsung maupun sosialisasi melalui social media 

c. Melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada Atasan/Mentor 

 

6. Evaluasi terhadap informasi pelayanan melalui Whatsapp Bussines 

a. Menyiapkan form penilaian 

b. Meminta Feedback kepada responden 
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c. Menganalisis hasil penilaian dan feedback 

d. Melaporkan hasil pada atasan 

 

7. Evaluasi terhadap media informasi berupa Brosur informasi pelayanan pertanahan 

a. Menyiapkan form penilaian 

b. Meminta Feedback kepada responden 

c. Menganalisis hasil penilaian dan feedback 

d. Melaporkan hasil pada atasan 
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1. Matrik Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

Tabel 2.2 Matrik Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan 
Output/ 

Hasil 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 

Kontribusi terhadap 

Visi dan Misi 

Organisasi 

Penguatan Nilai 

Organisasi 

1. Menyiapkan  

bahan-bahan 

terkait 

informasi 

pelayanan 

Pertanahan 

a. Konsultasi tentang 

informasi pelayanan 

bersama Mentor di 

kantor/Kepala Kantor. 

b. Mengumpulkan data dan 

mempelajari Peraturan 

Perundangan dan 

Peraturan terkait lainnya  

c. Membuat resume terkait 

Peraturan Perundang-

undangan yang telah 

dipelajari 

Resume 

peraturan 

perundang 

undangan 

mengenai 

pelayanan 

pertanahan 

- Saya mengawali dengan 

meminta pendapat (Menghargai 

Perbedaan) dan bertukar pikiran 

(Sinergi) dengan Mentor dan 

Kepala Kantor tentang apa saja 

yang akan dimuat dalam layanan 

informasi, hal ini 

menggambarkan nilai 

Kolaboratif dan Harmonis. 

- Dalam mengumpulkan data saya 

mempelajari peraturan 

perundang-undangan yang 

terbaru (Mengembangkan 

Kapabilitas), hal ini dalam 

kategori nilai Kompeten. 

- Dalam membuat resume terkait 

peraturan perundang-undangan 

Melalui kegiatan ini 

mendukung Terwujudnya 

visi organisasi yaitu 

terwujudnya pengelolaan 

ruang dan pertanahan 

yang terpercaya dan 

berstandar dunia serta 

memberikan akses 

seluas-luasnya pada 

generasi yang akan 

datang terhadap tanah 

sebagai sumber 

kesejahteraan masyarakat 

Dalam kegiatan ini 

untuk mewujudkan 

Nilai organisasi 

Melayani,terutama 

untuk masyarakat 

secara luas. 
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saya belajar hal baru 

(Peningkatan Kompetensi) dan 

memegang teguh Peraturan 

perundang-undangan (Dedikasi), 

dimana hal ini dalam kategori 

Kompeten dan Loyal. 

2. Mengadakan 

paparan 

kajian terkait 

transformasi 

pelayanan 

informasi 

pertanahan 

diubah 

melalui 

Whatsapp 

Bussines dan 

Brosur 

Informasi 

a. Konsultasi dengan atasan 

mengenai bahan bahan 

yang akan dipaparkan 

b. Berkoordinasi dengan 

para petugas loket 

c. Memaparkan 

permasalahan pelayanan 

pertanahan 

 

Resume 

kajian 

terkait 

transformasi 

informasi 

pelayanan 

pertanahan 

- Dalam berkonsultasi dengan 

atasan mengenai bahan yang 

akan dipaparkan untuk 

Menyelaraskan tujuan hal ini 

kategori nilai Harmonis dan 

Nilai Kolaboratif saat terbuka 

untuk diberikan arahan untuk 

mendapatkan nilai tambah 

- Saat berkoordinasi dengan tim 

petugas loket terkait paparan 

kajian layanan informasi, 

menggambarkan nilai 

Kolaboratif dan nilai Adaptif 

ketika saya dan tim petugas loket 

menemukan inovasi baru 

- Kegiatan pemaparan 

permasalahan pelayanan 

Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 

Dalam kegiatan ini 

untuk mewujudkan 

Nilai organisasi 

Profesional 
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pertanahan dilaksanakan secara 

bersama baik dengan petugas 

loket dan atasan, 

menggambarkan nilai 

Kolaboratif dan nilai 

Berorientasi Pelayanan dalam 

memberikan perbaikan 

pelayanan kepada masyarakat  

3. Membuat 

media 

informasi 

berupa 

aplikasi 

Whatsapp 

Bussines  

a. Membuat fitur pelayanan 

informasi yang tertera 

dalam  profil Whatsapp 

Bussines  

b. Menyampaikan kepada 

atasan (diskusi) terhadap 

konten profil Whatsapp 

Bussines  

c. Merancang desain konten 

profil Whatsapp Bussines  

d. Melaporkan ke atasan 

terkait desain da nisi 

konten profil Whatsapp 

Bussines 

e. Mengaplikasikan 

pelayanan 

melalui 

aplikasi 

Whatsapp 

Bussines 

- Dalam membuat fitur pelayanan 

informasi di aplikasi Whatsapp 

Bussines bertujuan dalam 

transparansi informasi kepada 

masyarakat, hal ini 

menggambarkan nilai 

Akuntabel  dan Nilai Adaptif 

karena cepat menyesuaikan diri 

dengan adanya perubahan 

transformasi digital. 

- Saat saya menyampaikan isi 

konten apa saja yang akan 

dituangkan kedalam profil 

Whatsapp Bussines kepada 

mentor, mentor memberikan 

Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 

Dalam kegiatan ini 

untuk mewujudkan 

Nilai organisasi 

Terpercaya, 

mengenai 

transparansi dan 

perluasan 

informasi 

pertanahan 
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Whatsapp Bussines beberapa masukan, hal ini 

menggambarkan Kolaboratif 

dan Harmonis karena saling 

membantu satu sama lain. 

- Dengan majunya teknologi 

sekarang, saya merancang desain 

untuk konten profil Whatsapp 

Bussines agar selaras dengan 

perkembangan jaman, hal ini 

menggambarkan Adaptif. 

- Pelaporan ini nantinya untuk 

meminta arahan dan ijin kepada 

Kepala Kantor apakah isi konten 

pelayanan tersebut sudah sesuai 

dengan etika dan prinsip dari 

instansi, indicator menjaga 

nama baik ini kategori nilai 

Loyal. 

- Nantinya hasil/output dari 

kegiatan ini berupa profil 

Whatsapp Bussines yang mudah 

diakses oleh masyarakat agar 

meningkatkan pelayanan 
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informasi instansi, hal ini 

menggambarkan Berorientasi 

Pelayanan dan nilai Adaptif. 

 

4. Membuat 

media 

informasi 

berupa media 

cetak brosur 

informasi 

pertanahan 

a.Membuat isi konten 

layanan informasi apa saja 

yang tertera di brosur 

b.Menyampaikan kepada 

atasan (diskusi) isi dari 

layanan informasi yang 

akan dicantumkan pada 

brosur 

c.Merancang desain Brosur 

d.Melaporkan hasil desain 

kepada atasan 

e.Mencetak Brosur 

Layanan informasi 

pertanahan 

Brosur 

Pelayanan 

Informasi 

Pertanahan 

-Dalam membuat konten/isi 

layanan informasi saya memilah 

bahasa yang baik dan tidak 

mengandung hal-hal sensitive, hal 

ini menggambarkan nilai Loyal. 

-Ketika menyampaikan isi/konten 

kepada atasan bertujuan terbuka 

bekerjasama untuk mendapatkan 

nilai tambah, nilai Kolaboratif. 

-Ketika merancang desain brosur 

saya terus berinovasi dan 

mengembangkan kreatifitas agar 

lebih menarik dan mudah dipahami 

isinya, nilai Adaptif. 

-Disetiap tahapan saya selalu 

melaporkan hasil/konsultasi hasil 

agar hasil dari setiap pekerjaan 

selaras dengan tujuan instansi, 

nilai Harmonis 

-Hasil dari kegiatan ini berupa 

brosur yang diharapkan nantinya 

dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan informasi, nilai 

Berorientasi Pelayanan 

Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 

Dalam kegiatan ini 

untuk mewujudkan 

Nilai organisasi 

Melayani,terutama 

untuk masyarakat 

secara luas. 
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5. Sosialisasi 

penerapan 

pelayanan 

informasi dan 

literasi digital 

secara internal 

(pegawai 

pelayanan 

BPN) dan 

eksternal 

(masyarakat) 

dalam 

mengaplikasi

kan  

Whatsapp 

Bussines 

a. Berkonsultasi dengan 

atasan mengenai 

sosialisasi ke pegawai 

pelayanan BPN dan 

Masyarakat 

b. Melakukan sosialisasi ke 

pegawai pelayanan BPN 

dan masyarakat, baik 

secara langsung maupun 

sosialisasi melalui social 

media 

c. Melaporkan  hasil 

kegiatan sosialisasi 

kepada Atasan/Mentor 

Berita Acara 

Sosialisasi 

- Untuk mendukung suasana kerja 

yang kondusif, saya selalu 

berkonsultasi ke atasan begitu 

juga dalam tahapan konsultasi 

mengenai sosialisasi ini. Hal ini 

menggambarkan nilai 

Harmonis. 

- Saya nantinya akan melakukan 

kegiatan sosialisasi baik untuk 

internal ke pegawai BPN 

maupun Masyarakat terkait 

penggunaan dan manfaat dari 

Hasil/Output, hal ini indicator 

Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat yang 

kurangnya literasi dan informasi, 

Berorientasi Pelayanan dan 

Nilai Kolaboratif saat 

menggerakkan pemanfaatan 

berbagai sumberdaya yang ada. 

- Pelaporan hasil kegiatan 

sosialisasi ini memberikan 

gambaran bahwa menjadi bukti 

Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 

Dalam kegiatan ini 

untuk mewujudkan 

Nilai organisasi 

Profesional, 

terutama dalam hal 

etika digital, aman 

dalam 

menggunakan 

media digital, 

berbudaya digital, 

dan cakap 

menggunakan 

media digital. 
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deikasi dan komitmen bahwa 

kegiatan tersebut berjalan, 

indicator dedikasi dan komitmen 

ini masuk dalam kategori nilai 

Loyal. 

6. Evaluasi 

terhadap 

pelayanan 

melalui 

Whatsapp 

Bussines 

a. Menyiapkan form 

penilaian 

b. Meminta feedback 

c. Menganalisis hasil 

penilaian dan feedback 

d. Melaporkan  hasil  pada 

atasan 

Laporan 

Hasil analisa 

dari evaluasi 

dan 

feedback 

responden 

- Dalam penyiapan form penilaian 

ini kesesuaian indikator yaitu 

bertanggung jawab dan telah 

Melaksanakan tugas dengan jujur 

yang merupakan nilai 

Akuntabel 

- Dalam meminta feedback ini 

masuk dalam indicator untuk 

mempertahankan komitmen 

mutu agar terus belajar dan 

mengembangkan kapabilitas, 

nilai Kompeten. 

- Dalam tahapan kegiatan 

Menganalisis hasil penilaian dan 

feedback merupakan indicator 

Meningkatkan kompetensi diri 

yang bernilai Kompeten. 

- Tahapan kegiatan Melaporkan  

Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 

Dalam kegiatan ini 

untuk mewujudkan 

Nilai organisasi 

Profesional 
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hasil  pada atasan merupakan 

salah satu wujud 

pertanggungjawaban kepada 

atasan merupakan nilai 

Akuntabel 

7. Evaluasi 

terhadap 

media 

informasi 

berupa Brosur 

informasi 

pelayanan 

pertanahan 

a.Menyiapkan form 

penilaian 

b.Meminta Feedback 

kepada responden 

c.Menganalisis hasil 

penilaian dan feedback 

d.Melaporkan hasil pada 

atasan 

Laporan 

Hasil analisa 

dari evaluasi 

dan 

feedback 

responden 

- Dalam penyiapan form penilaian 

ini kesesuaian indikator yaitu 

bertanggung jawab dan telah 

Melaksanakan tugas dengan jujur 

yang merupakan nilai 

Akuntabel 

- Dalam meminta feedback ini 

masuk dalam indicator untuk 

mempertahankan komitmen 

mutu agar terus belajar dan 

mengembangkan kapabilitas, 

nilai Kompeten dan melakukan 

perbaikan tida henti sebagai nilai  

Berorientasi Pelayanan. 

- Dalam tahapan kegiatan 

Menganalisis hasil penilaian dan 

feedback merupakan indicator 

Meningkatkan kompetensi diri 

Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 

Dalam kegiatan ini 

untuk mewujudkan 

Nilai organisasi 

Terpercaya, 

mengenai 

transparansi dan 

peningkatan 

pelayanan/perbaik

an pelayanan 
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yang bernilai Kompeten. 

- Tahapan kegiatan Melaporkan  

hasil  pada atasan merupakan 

salah satu wujud 

pertanggungjawaban kepada 

atasan merupakan nilai 

Akuntabel. 
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2. Matrik Rekapitulasi Rencana Habituasi NND PNS (BerAKHLAK) 

 

Tabel 2.3 Matrik Rekapitulasi Rencana Habituasi 

No Mata Pelatihan 

Kegiatan Jumlah 

Aktualisa

si Per/MP 
Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-6 Ke-7 

1 Berorientasi Pelayanan - 1 1 1 1 - 1 5 

2 Akuntabel - - 1 - - 2 2 5 

3 Kompeten 2 - - - - 2 2 6 

4 Harmonis 1 1 1 1 1 - - 5 

5 Loyal 1 - 1 1 1 - - 4 

6 Adaptif - 1 3 1 - - - 5 

7 Kolaboratif 1 3 1 1 1 - - 7 

Jumlah MP yang diaktualisasikan 

per kegiatan 
5 6 8 5 4 4 5 37 
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E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

 

Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

No Kegiatan 
Juli Agst 

I II III IV V I 

1 
Menyiapkan bahan-bahan terkait 

informasi pelayanan Pertanahan 
      

2 

Mengadakan paparan kajian terkait 

transformasi pelayanan informasi 

pertanahan diubah melalui 

Whatsapp Bussines dan Brosur 

Informasi 

      

3 
Membuat media informasi berupa 

aplikasi Whatsapp Bussines  
      

4 

Membuat media informasi berupa 

Brosur pelayanan informasi 

pertanahan 

      

5 

Sosialisasi penerapan pelayanan 

informasi dan literasi digital secara 

internal (pegawai pelayanan BPN) 

dan eksternal (masyarakat) 

      

6 
Evaluasi terhadap adanya pelayanan 

melalui Whatsapp Bussines 
      

7 
Evaluasi terhadap adanya brosur 

pelayanan informasi pertanahan  
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BAB III 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Role Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Role Model (Bapak Herryanto Aritonang, S.E., S.H., M.Si.) 

 

Nama : Herryanto Aritonang, S.E., S.H., M.Si. 

NIP : 197510142002121003 

Pangkat/ Gol. : Pembina, IV/a 

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Siau Tagulandang Biaro 

 

Alasan pemilihan Role Model yaitu karena beliau merupakan pejabat di Kantor 

Pertanahan Siau Tagulandang Biaro dalam pelaksanaan aktualisasi. Beliau 

mengedapankan kedisiplinan dan membangun Kantor Pertanahan Siau Tagulandang 

Biaro terutama dalam hal peningkatan pelayanan. 

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, beliau menerapkan nilai-nilai bela negara 

yaitu: (1) Cinta tanah air; (2) Sadar berbangsa dan bernegara; (3) Setia kepada 

Pancasila sebagai Ideologi Negara; (4) Rela berkorban untuk bangsa dan negaral; dan 

(5) Mempunyai kemampuan awal bela negara. Beliau mengisntruksian meskipun 

berada di Kepulauan harus tetap disiplin dimulai dari diadakannya kegiatan upacara 
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setiap hari Senin dan ibadah baik yang muslim maupun non muslim agar 

menumbuhkan rasa Nasionalisme. 

Nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK) juga telah diinternalisasikan dalam 

menjalankan tugas jabatannya sebagai ASN yaitu: (1) Memberikan pelayanan prima 

demi kepuasan masyarakat, (2) Bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, (3) 

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, (4) Saling peduli dan menghargai 

perbedaan, (5) Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, (6) 

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dan 

(7) Membangun kerja sama yang sinergi. 

Beliau menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik, dan perekat dan pemersatu bangsa sehingga mampu memberikan dukungan 

mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya 

dengan menggunakan perspektif smart ASN untuk mendukung terwujudnya smart 

governance. 

B. Realisasi Aktualisasi 

 Kegiatan aktualisasi yang direalisasikan ini berdasarkan rancangan aktualisasi 

“Pembuatan Pelayanan Informasi Untuk Masyarakat Melalui Whatsapp Bussines Dan Brosur 

Di Kantor Pertanahanan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro” yang telah didiskusikan dan 

disetujui pada saat seminar dan dilaksanakan di Kantor Pertanahan Siau Tagulandang Biaro. 

1. Realisasi Kegiatan 

 Pada bagian ini akan diuraikan detail pencapaian output pada setiap tahapan kegiatan. 

Bukti pendukung terdapat di Lampiran. Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor dan Lampiran. 

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach. 

Kegiatan 1 Menyiapkan bahan-bahan terkait informasi pelayanan Pertanahan 

a) Konsultasi tentang informasi pelayanan bersama Mentor. Tahapan kegiatan ini 

dilaksanakan pada Senin, 27 Juni 2022, bersama dengan bapak Stev Koresy 

Rumagit, S.H selaku Plt. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran membahas materi 

informasi apa saja yang dibutuhkan di Kantor Pertanahan Siau Tagulandang Biaro. 
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Gambar 3.2  Berkonsultasi dengan Mentor 

 

b) Mengumpulkan data dan mempelajari Peraturan Perundangan dan Peraturan terkait 

lainnya. Sesuai dengan arahan mentor untuk mempelajari lebih lanjut peraturan yang 

terkait pelayanan informasi agar tidak memberikan informasi yang meyesatkan 

masyarakat. Tahapan kegiatan ini saya laksanakan pada hari Jum’at, 01 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Mengumpulkan data dan mempelajari Perturan perundang-undangan 

 

c) Membuat resume terkait Peraturan Perundang-undangan yang telah dipelajari. Di 

tahapan kegiatan ini saya merangkum di beberapa aturan terkait yaitu Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas 

jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 

Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria Tata Ruang dan 

pertanahan dalam kegiatan Penanaman Modal. 
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Gambar 3.2  Hasil Resume 

Kegiatan 2 Mengadakan paparan kajian terkait transformasi pelayanan informasi 

pertanahan diubah melalui Whatsapp Bussines dan Brosur Informasi 

a) Konsultasi dengan atasan mengenai bahan-bahan yang akan dipaparkan. Sebelum 

melaksanakan pemaparan, peserta meminta pendapat kepada atasan/mentor terkait 

bahan-bahan apa saja yang akan disampaikan. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan 

pada Kamis, 07 Juli 2022.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Berkonsultasi dengan Mentor 

 

b) Berkoordinasi dengan para petugas loket. Ditahapan ini membutuhkan Kerjasama 

dengan petugas loket, untuk menyamakan persepsi yang berbanding lurus dengan 

aturan pelayanan serta persyaratan yang berlaku. Disini juga peserta 

mendiskusikan kendala dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh petugas 

loket. Tahapan ini dilaksanakan pada Senin, 04 Juli 2022. 
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Gambar 3.2  Berkoordinasi dengan Petugas Loket 

 

c) Memaparkan permasalahan pelayanan pertanahan. Dalam pemaparan ini peserta 

menjelaskan kepada petugas loket terkait hasil diskusi sebelumnya sekaligus 

menjelaskan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui Whatsapp 

Bussines dan Brosur Informasi. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada Jum’at, 

08 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Memaparkan Permasalahan pelayanan pertanahan 

 

Kegiatan 3 Membuat media informasi berupa aplikasi Whatsapp Bussines 

a) Membuat fitur pelayanan informasi yang tertera dalam profil Whatsapp Bussines 

Peserta membuat fitur seperti chat otomatis diluar jam kerja, pengelompokkan kontak 

pemohon sesuai dengan kebutuhannya, chat pintasan untuk memudahkan petugas 

loket, serta fitur katalog untuk memudahkan pemohon dalam memahami apa saja 

persyaratan yang akan disiapkan. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada Jum’at. 08 

Juli 2022. 
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Gambar 3.2  Fitur Whatsapp Bussines 

b) Menyampaikan kepada atasan (diskusi) profil Whatsapp Bussines. Selanjutnya setelah 

peserta membuat fitur tersebut, peserta menyampaikan perihal isi dari fitur tersebut ke 

atasan agar dapat di saring dan diberikan masukan, serta diberikan pengarahan. 

Tahapan ini dilaksanakan pada Selasa 12 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Menyampaikan Hasil Fitur Whatsapp Bussines Kepada Mentor 

 

c) Merancang desain profil Whatsapp Bussines Selanjutnya setelah mendapatkan 

izin/dukungan untuk meneruskan dan telah diberikan pengarahan oleh mentor peserta 

merancang desain profil agar menarik perhatian pembaca dan tidak melanggar aturan 

dari instansi. Tahapan ini dilaksanakan pada Selasa 12 Juli 2022. 
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Gambar 3.2 Desain Whatsapp Bussines Kantah Sitaro 

d) Melaporkan ke atasan terkait hasil fitur dan desain profil Whatsapp Bussines. Setelah 

membuat desain profil peserta melaporkan ke atasan agar mendapatkan dukungan dan 

juga arahan. Tahapan ini dilaksanakan pada Kamis, 14 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Berkonsultasi dengan Mentor (Bapak Stev Koresy Rumagit, S.H.) 

 

e) Mengaplikasikan Whatsapp Bussines. Setelah mendapatkan dukungan oleh Mentor 

maka Whatsapp Bussines Pelayanan Informasi Pertanahan dapat di aplikasikan oleh 

petugas loket yang sebelunya sudah diberikan arahan penggunaan perihal melayani 

pemohon melalui aplikasi tersebut yang dilaksanakan di hari yang berbeda yaitu pada 

Jum’at 08 Juli 2022 dan Selasa 12 Juli 2022. Tahapan ini mulai diterapkan pada 

Jumat 15 Juli 2022. 
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Gambar 3.2  Mensosialisasikan penggunaan aplikasi Whatsapp Bussines 

Kegiatan 4 Membuat media informasi berupa media cetak brosur informasi 

pertanahan 

a) Membuat isi konten layanan informasi apa saja yang tertera di brosur. Peserta memuat 

isi konten layanan informasi pada brosur berupa hasil resume yang telah dibuat 

dikegiatan sebelumnya menyesuaikan kebutuhan informasi pelayanan yang 

disediakan Kantor Pertanahan Siau Tagulandang Biaro. Tahapan ini dilaksanakan 

pada Rabu 13 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Membuat isi dari pelayanan informasi pada brosur 

 

b) Menyampaikan kepada atasan (diskusi) isi dari layanan informasi yang akan 

dicantumkan pada brosur. Setelah memilah dan memilih informasi apa saja yang akan 

dimuat peserta menyampaikan hasil tersebut kepada atasan untuk diberi arahan serta 

dukungan ke tahapan selanjutnya. Tahapan ini dilaksanakan pada hari Kamis 14 Juli 

2022. 
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Gambar 3.2  Menyampaikan ke atasan terkait isi dari layanan informasi pada brosur 

 

c) Merancang desain Brosur, Setelah mendapatkan dukungan dari Mentor peserta 

merancang desain brosur agar mudah dipahami dan isi dari konten tersebut tidak 

melanggar aturan instansi serta memberikan kepastian informasi sesuai peraturan 

yang berlaku. Tahapan ini dilaksanaka pada hari Kamis 14 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Membuat design brosur melalui aplikasi Canva Website 
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Gambar 3.2  Membuat design brosur melalui aplikasi Canva Website 

 

d) Melaporkan hasil desain kepada atasan. Peserta melaporkan hasil desain untuk 

mendapatkan persetujuan agar ke tahapan selanjutnya. Tahapan ini dilaksanakan pada 

Hari Jumat 15 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Berkonsultasi dengan Mentor melalui Whatsapp 

 

e) Mencetak Brosur Layanan informasi pertanahan. Setelah mendapatkan persetujuan 

dan beberapa revisi dari Mentor, maka peserta mencetak Brosur untuk dapat di 

bagikan di loket informasi Kantor Pertanahan Siau Tagulandang Biaro.  Tahapan ini 

dilaksanakan pada hari Rabu 25 Juli 2022. 
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Gambar 3.2  Hasil media cetak pelayanan informasi Brosur 

 

Kegiatan 5 Sosialisasi penerapan pelayanan informasi dan literasi digital secara 

internal (pegawai pelayanan BPN) dan eksternal (masyarakat) dalam penggunaan 

Whatsapp Bussines 

a) Berkonsultasi dengan atasan mengenai sosialisasi ke pegawai pelayanan BPN dan 

Masyarakat. Peserta sebelum melaksanakan sosialisasi dengan pegawai pelayanan 

BPN/Petugas Loket, memnita arahan terlebih dahulu terkait waktu dan tempat 

pelaksanaan serta isi yang akan dijelaskan. Tahapan ini dilaksanakan pada hari 

Jum’at 15 Juli 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Berkonsultasi dengan mentor terkait sosialisasi 

 

b) Melakukan sosialisasi ke pegawai pelayanan BPN dan masyarakat, baik secara 

langsung maupun sosialisasi melalui social media. Setelah mendapatkan arahan 
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dan persetujuan mentor terkait hari dan tempat pelaksanaan, Peserta melakukan 

sosialisasi di Lantai atas atau Ruang Kerja Kepala Kantor pada hari Selasa, 19 Juli 

2022. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Melakukan sosialisasi dengan petugas loket Kantah Sitaro 

 

c) Melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada Atasan/Mentor. Di tahapan ini 

peserta melaporkan hasil kepada atasan/mentor hasil dari kegiatan tersebut. 

Tahapan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Berita Acara terkait kegiatan sosialisasi 
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Kegiatan 6 Evaluasi terhadap informasi pelayanan melalui Whatsapp Bussines 

a) Menyiapkan form penilaian, Peserta membuat form untuk menetukan tolak ukur 

seberapa pentingnya kedua output yang telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan 

Siau Tagulandang Biaro. Tahapan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Juli 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Form Evaluasi penggunaan Whatsapp Bussines 

 

b) Meminta Feedback kepada responden. Peserta meminta kontribusi dari beberapa 

pegawai Kantor Pertanahan Siau Tagulandang Biaro untuk memberikan 

penilaian sebagai bahan evaluasi. Tahapan ini dilaksanakan pada hari Kamis. 21 

Juli 2022. 
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Gambar 3.2  Meminta bantuan kepada responden terkait evaluasi penggunaan 

Whatsapp Bussines 

 

c) Menganalisis hasil penilaian dan feedback. Setelah mendapatkan beberapa 

evaluasi dari responden peserta menganalisa hasil dari feedback yang diberikan 

responden. Tahapan ini dilaksanakan pada hari Jum’at 22 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Menganalisa hasil penilaian dan feedback 

 

d) Melaporkan hasil pada atasan. Setelah semua data evaluasi dan hasil Analisa 

telah diperoleh, peserta melaporkan hasil tersebut kepada atasan. Tahapan ini 

dilaksanakan pada hari Jum’at 22 Juli 2022. 
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Gambar 3.2  Laporan Hasil Analisa Evaluasi Whatsapp Bussines 

 

Kegiatan 7 Evaluasi terhadap media informasi berupa Brosur informasi 

pelayanan pertanahan 

a) Menyiapkan form penilaian, Peserta membuat form untuk menetukan tolak ukur 

seberapa pentingnya kedua output yang telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan 

Siau Tagulandang Biaro. Tahapan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 26 Juli 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Menyiapkan form penilaian tentang Brosur 
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b) Meminta Feedback kepada responden. Peserta meminta kontribusi dari beberapa 

pegawai Kantor Pertanahan Siau Tagulandang Biaro untuk memberikan 

penilaian sebagai bahan evaluasi. Tahapan ini dilaksanakan pada hari Rabu 27 

Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Meminta feedback terkait pelayanan informasi melalui Brosur 

 

c) Menganalisis hasil penilaian dan feedback. Setelah mendapatkan beberapa 

evaluasi dari responden peserta menganalisa hasil dari feedback yang diberikan 

responden. Tahapan ini dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Menganalisa hasil penilaian dan feedback 
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d) Melaporkan hasil pada atasan. Setelah semua data evaluasi dan hasil Analisa telah 

diperoleh, peserta melaporkan hasil tersebut kepada atasan. Tahapan ini dilaksanakan 

pada hari Jum’at 29 Juli 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Laporan Hasil Analisa Evaluasi terkait informasi melalui Brosur 

 

2.  Realisasi Kegiatan 

 Pada bagian ini akan diuraikan penerapan nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK), 

kontribusi output terhadap pencaiapaian visi misi organisasi dan nilai-nilai organisasi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada setiap kegiatan. 

Bukti pendukung terdapat di Lampiran. Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor dan Lampiran. 

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach. 

Kegiatan 1. 

Menyiapkan bahan-bahan terkait informasi pelayanan Pertanahan  

Tabel 3.1 Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) pada Kegiatan 1 

No. Tahapan Kegiatan 
Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN 

(BerAKHLAK) 

1. Konsultasi tentang informasi 

pelayanan bersama Mentor 

- Penulis sudah mengawali dengan meminta 

pendapat (Menghargai Perbedaan) dan bertukar 

pikiran (Sinergi) dengan Mentor dan Kepala 
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Kantor tentang apa saja yang akan dimuat dalam 

layanan informasi, hal ini menggambarkan nilai 

Kolaboratif dan Harmonis. 

 

2. Mengumpulkan data dan 

mempelajari Peraturan 

Perundangan dan Peraturan 

terkait lainnya. 

- Dalam mengumpulkan data penulis telah 

mempelajari peraturan perundang-undangan yang 

terbaru (Mengembangkan Kapabilitas), hal ini 

dalam kategori nilai Kompeten. 

3. Membuat resume terkait 

Peraturan Perundang-undangan 

yang telah dipelajari. 

- Dalam membuat resume terkait peraturan 

perundang-undangan Penulis telah belajar hal 

baru (Peningkatan Kompetensi) dan memegang 

teguh Peraturan perundang-undangan (Dedikasi), 

dimana hal ini dalam kategori Kompeten dan 

Loyal. 

 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Pencaiapaian Visi Misi Organisasi 

Melalui kegiatan ini mendukung Terwujudnya visi organisasi yaitu terwujudnya 

pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia serta memberikan 

akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber 

kesejahteraan masyarakat. 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Nilai – Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan Nilai organisasi Melayani, terutama untuk masyarakat secara 

luas. 

Kegiatan 2. 

Mengadakan paparan kajian terkait transformasi pelayanan informasi 

pertanahan diubah melalui Whatsapp Bussines dan Brosur Informasi 
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Tabel 3.1 Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) pada Kegiatan 2 

No. Tahapan Kegiatan 
Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN 

(BerAKHLAK) 

1. Konsultasi dengan atasan 

mengenai bahan-bahan yang 

akan dipaparkan 

- Penulis telah berkonsultasi dengan atasan 

mengenai bahan yang akan dipaparkan untuk 

Menyelaraskan tujuan hal ini kategori nilai 

Harmonis dan Nilai Kolaboratif saat terbuka 

untuk diberikan arahan untuk mendapatkan 

nilai tambah 

2. Berkoordinasi dengan para 

petugas loket 

- Penulis telah berkoordinasi dengan tim petugas 

loket terkait paparan kajian layanan informasi, 

menggambarkan nilai Kolaboratif dan nilai 

Adaptif ketika Penulis dan tim petugas loket 

menemukan inovasi baru 

3. Memaparkan permasalahan 

pelayanan pertanahan 

- Penulis telah melaksanakan pemaparan 

permasalahan pelayanan pertanahan dilaksanakan 

secara bersama baik dengan petugas loket dan 

atasan, menggambarkan nilai Kolaboratif dan 

nilai Berorientasi Pelayanan dalam memberikan 

perbaikan pelayanan kepada masyarakat 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Pencaiapaian Visi Misi Organisasi 

Melalui kegiatan ini agar 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 Royong.”. 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Nilai – Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan Nilai organisasi Profesional. 
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Kegiatan 3. 

Membuat media informasi berupa aplikasi Whatsapp Bussines  

Tabel 3.1 Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) pada Kegiatan 3 

No. Tahapan Kegiatan 
Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN 

(BerAKHLAK) 

1. Membuat fitur pelayanan 

informasi yang tertera dalam 

profil Whatsapp Bussines 

Penulis telah membuat fitur pelayanan informasi 

di aplikasi Whatsapp Bussines bertujuan dalam 

transparansi informasi kepada masyarakat, hal 

ini menggambarkan nilai Akuntabel dan Nilai 

Adaptif karena cepat menyesuaikan diri dengan 

adanya perubahan transformasi digital. 

2. Menyampaikan kepada atasan 

(diskusi) profil Whatsapp 

Bussines 

Penulis telah menyampaikan isi konten apa saja 

yang akan dituangkan kedalam profil Whatsapp 

Bussines kepada mentor, mentor memberikan 

beberapa masukan, hal ini menggambarkan 

Kolaboratif dan Harmonis karena saling 

membantu satu sama lain. 

3. Merancang desain profil 

Whatsapp Bussines 

Dengan majunya teknologi sekarang, Penulis 

telah merancang desain untuk konten profil 

Whatsapp Bussines agar selaras dengan 

perkembangan jaman, hal ini menggambarkan 

Adaptif. 

4. Melaporkan ke atasan terkait 

hasil fitur dan desain profil 

Whatsapp Bussines 

Pelaporan ini telah terlaksana untuk meminta 

arahan dan ijin kepada Kepala Kantor apakah isi 

konten pelayanan tersebut sudah sesuai dengan 

etika dan prinsip dari instansi, indicator menjaga 

nama baik ini kategori nilai Loyal. 

5. Mengaplikasikan Whatsapp Terlaksananya hasil/output dari kegiatan ini 
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Bussines berupa profil Whatsapp Bussines yang mudah 

diakses oleh masyarakat agar meningkatkan 

pelayanan informasi instansi, hal ini 

menggambarkan Berorientasi Pelayanan dan 

nilai Adaptif. 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Pencaiapaian Visi Misi Organisasi 

Melalui kegiatan ini mendukung Terwujudnya visi organisasi yaitu terwujudnya 

pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia serta memberikan 

akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber 

kesejahteraan masyarakat. 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Nilai – Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan Nilai organisasi Terpercaya, mengenai transparansi dan 

perluasan informasi pertanahan. 

Kegiatan 4. 

Membuat media informasi berupa media cetak brosur informasi pertanahan  

Tabel 3.1 Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) pada Kegiatan 4 

No. Tahapan Kegiatan 
Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN 

(BerAKHLAK) 

1. Membuat isi konten layanan 

informasi apa saja yang tertera 

di brosur 

Dalam membuat konten/isi layanan informasi 

Penulis Telah memilah bahasa yang baik dan 

tidak mengandung hal-hal sensitive, hal ini 

menggambarkan nilai Loyal. 

2. Menyampaikan kepada atasan 

(diskusi) isi dari layanan 

informasi yang akan 

dicantumkan pada brosur. 

Ketika menyampaikan isi/konten kepada atasan 

bertujuan terbuka bekerjasama untuk mendapatkan 

nilai tambah, nilai Kolaboratif. 

3. Merancang desain Brosur Penulis telah merancang desain brosur saya terus 

berinovasi dan mengembangkan kreatifitas agar lebih 

menarik dan mudah dipahami isinya, nilai Adaptif. 
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4. Melaporkan hasil desain kepada 

atasan 

Disetiap tahapan Penulis telah melaporkan 

hasil/konsultasi hasil agar hasil dari setiap pekerjaan 

selaras dengan tujuan instansi, nilai Harmonis 

5. Mencetak Brosur Layanan 

informasi pertanahan. 

Hasil dari kegiatan ini berupa brosur yang diharapkan 

nantinya dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi, nilai Berorientasi Pelayanan 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Pencaiapaian Visi Misi Organisasi 

Melalui kegiatan ini agar 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 Royong.” 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Nilai – Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan Nilai organisasi Melayani, terutama untuk masyarakat secara 

luas. 

Kegiatan 5. 

Sosialisasi penerapan pelayanan informasi dan literasi digital secara internal 

(pegawai pelayanan BPN) dan eksternal (masyarakat) dalam penggunaan 

Whatsapp Bussines  

Tabel 3.1 Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) pada Kegiatan 5 

No. Tahapan Kegiatan 
Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN 

(BerAKHLAK) 

1. Berkonsultasi dengan atasan 

mengenai sosialisasi ke 

pegawai pelayanan BPN dan 

Masyarakat 

Untuk mendukung suasana kerja yang kondusif, 

Penulis telah berkonsultasi ke atasan begitu juga 

dalam tahapan konsultasi mengenai sosialisasi 

ini. Hal ini menggambarkan nilai Harmonis. 

2. Melakukan sosialisasi ke 

pegawai pelayanan BPN dan 

masyarakat, baik secara 

langsung maupun sosialisasi 

Penulis telah melakukan kegiatan sosialisasi baik 

untuk internal ke pegawai BPN maupun 

Masyarakat terkait penggunaan dan manfaat dari 

Hasil/Output, hal ini indicator Memahami dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurangnya 
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melalui social media literasi dan informasi, Berorientasi Pelayanan 

dan Nilai Kolaboratif saat menggerakkan 

pemanfaatan berbagai sumberdaya yang ada. 

3. Melaporkan hasil kegiatan 

sosialisasi kepada 

Atasan/Mentor 

Pelaporan hasil kegiatan sosialisasi ini 

memberikan gambaran bahwa menjadi bukti 

deikasi dan komitmen bahwa kegiatan tersebut 

berjalan, indicator dedikasi dan komitmen ini 

masuk dalam kategori nilai Loyal. 

 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Pencaiapaian Visi Misi Organisasi 

Melalui kegiatan ini mendukung Terwujudnya visi organisasi yaitu terwujudnya 

pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia serta memberikan 

akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber 

kesejahteraan masyarakat. 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Nilai – Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan Nilai organisasi Melayani, terutama untuk masyarakat secara 

luas. 

Kegiatan 6. 

Evaluasi terhadap informasi pelayanan melalui Whatsapp Bussines  

Tabel 3.1 Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) pada Kegiatan 6 

No. Tahapan Kegiatan 
Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN 

(BerAKHLAK) 

1. Menyiapkan form penilaian 
Penulis telah menyiapkan form penilaian ini 

kesesuaian indikator yaitu bertanggung jawab 

dan telah Melaksanakan tugas dengan jujur yang 

merupakan nilai Akuntabel 

2. Meminta Feedback kepada 

responden 

Penulis telah meminta feedback ini masuk dalam 

indicator untuk mempertahankan komitmen mutu 

agar terus belajar dan mengembangkan 
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kapabilitas, nilai Kompeten. 

3. Menganalisis hasil penilaian 

dan feedback 

Penulis telah melaksanakan tahapan kegiatan 

Menganalisis hasil penilaian dan feedback 

merupakan indicator Meningkatkan kompetensi 

diri yang bernilai Kompeten 

4. Melaporkan hasil pada atasan Tahapan kegiatan Melaporkan hasil pada atasan 

merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban 

kepada atasan merupakan nilai Akuntabel 

 

 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Pencaiapaian Visi Misi Organisasi 

Melalui kegiatan ini mendukung Terwujudnya visi organisasi yaitu terwujudnya 

pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia serta memberikan 

akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber 

kesejahteraan masyarakat. 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Nilai – Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan Nilai organisasi Profesional, terutama dalam hal etika 

digital, aman dalam menggunakan media digital, berbudaya digital, dan cakap menggunakan 

media digital. 

Kegiatan 7. 

Evaluasi terhadap informasi pelayanan melalui Whatsapp Bussines  

Tabel 3.1 Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN (BerAKHLAK) pada Kegiatan 7 

No. Tahapan Kegiatan 
Penerapan Nilai-Nilai Dasar ASN 

(BerAKHLAK) 

1. Menyiapkan form penilaian 
Penulis telah meyiapkan form penilaian ini 

kesesuaian indikator yaitu bertanggung jawab 

dan telah Melaksanakan tugas dengan jujur yang 
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merupakan nilai Akuntabel 

2. Meminta Feedback kepada 

responden 

Penulis telah meminta feedback ini masuk dalam 

indicator untuk mempertahankan komitmen mutu 

agar terus belajar dan mengembangkan 

kapabilitas, nilai Kompeten dan melakukan 

perbaikan tida henti sebagai nilai Berorientasi 

Pelayanan. 

3. Menganalisis hasil penilaian 

dan feedback 

Dalam tahapan kegiatan Menganalisis hasil 

penilaian dan feedback merupakan indicator 

Meningkatkan kompetensi diri yang bernilai 

Kompeten. 

4. Melaporkan hasil pada atasan Tahapan kegiatan Melaporkan hasil  pada atasan 

merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban 

kepada atasan merupakan nilai Akuntabel. 

 

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Pencaiapaian Visi Misi Organisasi 

Melalui kegiatan ini mendukung Terwujudnya visi organisasi yaitu terwujudnya 

pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia serta memberikan 

akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber 

kesejahteraan masyarakat.  

Kontribusi Output Kegiatan Terhadap Nilai – Nilai Organisasi 

Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan Nilai organisasi Profesional, terutama dalam 

hal etika digital, aman dalam menggunakan media digital, berbudaya digital, dan cakap 

menggunakan media digital. 

 

 

 

 



52 

 

C. FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT 

FAKTOR PENDUKUNG  

Faktor-Faktor yang mendukung telaksana nya kegiatan aktualisasi di unit kerja adalah :  

1. Dukungan dan arahan mentor serta pegawai lain nya dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan aktualisasi. 

Dengan adanya dukungan dan arahan dari mentor serta pegawai lainnya dapat 

memberikan semangat, motivasi serta bantuan kepada penulis untuk 

melaksanakan kegiatan aktualisasi di Kantor Pertanahan Siau Tagulandang 

Biaro sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dalam rancangan 

aktualisasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam rancangan 

aktualsiasi. Terutama dalam memberikan pengarahan untuk memperbaiki 

kegiatn aktualisasi ini. 

 

2. Tersedianya sarana pendukung untuk melakukan kegiatan aktualisasi. 

Kelancaran dalam melaksanakan aktualisasi ini tidak terlepas dari adanya 

perencanaan pengadaan loket baru yang ada di Kantor Pertanahan Siau 

Tagulandang Biaro yang digunakan untuk mengoptimalisasikan pelayananan. 

Serta mewujudkan visi dan misi dari arahan Kepala Kantor untuk 

memprioritaskan pemohon yang mengurus sertipikat dan kegiatan lainnya. 

 

3. Lingkungan kerja yang bersahabat, komunikasi dan kerjasama yang baik antar 

rekan kerja. 

Kontribusi dan bantuan dari petugas loket untuk memberikan saran kendala 

apa saja yang mereka alami selama ini menjadi salah satu factor pendukung. 

Karena dari situ penulis dapat memberikan solusi yang nyata sesuai 

kebutuhan Kantor Pertanahan Siau Tagulandang Biaro 

FAKTOR PENGHAMBAT 

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan 

aktualisasi ini adalah :  

1. Pelaksanaan aktualisasi yang bersamaan dengan kegiatan lainnya, seperti 

PTSL, Validasi Buku Tanah, Redistribusi, Kegiatan Pemeriksa Tanah dan 

Kegiatan PKTBT. 
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2. Jaringan di kepulauan Siau yang tidak stabil serta seringnya mati lampu dan 

cuaca buruk. Jadi saat mencari sinyal perlu ke tempat yang jauh, seperti saat 

melaksanakan seminar rancangan aktualisasi penulis harus ke Kota Manado 

untuk mendapatkan jaringan yang bagus. 

3. Terdapat kendala dalam perjalanan menuju PPSDM, penulis kehilangan tas 

yang berisi Laptop beserta berkas pribadi serta evidence seperti brosur yang 

membuat penulis harus mencari cara untuk mengumpulkan evidence yang 

masih ada. 

 

D. TINDAK LANJUT 

Sebagai bentuk tindak lanjut dari realisasi aktualisasi yang berkaitan dengan substansi 

mata pelatihan BerAKHLAK, maka penulis akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

aktualisasi yang telah dilaksanakan. Penulis sadar masih banyak kekurangan di dalam 

kegiatan aktualisasi ini dan menemukan isu/masalah baru seperti alur pelayanan yang kurang 

rapi dalam melayani pemohon yang datang langsung ke Kantor Pertanahan Siau Tagulandang 

Biaro, butuhnya dukungan anggaran untuk meneruskan kegiatan aktualisasi ini agar tidak 

hanya menjadi tugas penulis untuk menyelesaikan Diklat, melainkan dapat memberikan value 

secara berkelanjutan dan terus bisa digunakan bahkan bisa lebih dikembangkan lagi. 

 

Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran 

PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance 

No Kegiatan/Tahapan Kegiatan Nilai-Nilai 

Dasar PNS 

yang di 

Aktualisasi 

Teknik Aktualisasi 

1 2 3 4 
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1 

Membuat media informasi 

berupa aplikasi Whatsapp 

Bussines 

a. Mengaplikasikan 

Whatsapp Bussines 

 

 

Berorientasi 

Pelayananan, 

Akuntabel, 

Kolaboratif, 

Kompeten, 

Harmonis,  

Adaftif, 

Loyal. 

 

Penulis berkomitmen untuk 

menerapkan Ber-Akhlak di 

kehidupan sehari-hari. Serta 

meneruskan pengaplikasian 

whatsapp bussines dengan meminta 

dukungan anggaran berupa 

smartphone khusus untuk loket 

agar bisa standby dan digunakan 

dalam jam operasional kantor. 

 

2 

Membuat media informasi 

berupa media cetak brosur 

informasi pertanahan 

a. Mencetak Brosur Layanan 

informasi pertanahan 

 

Berorientasi 

Pelayananan, 

Akuntabel, 

Kolaboratif, 

Kompeten, 

Harmonis,  

Adaftif, 

Loyal. 

 

Dalam kegiatan ini juga sama, 

masih perlu dukungan berupa 

anggaran untuk memperbanyak 

cetak brosur agar dapat 

menjangkau masyarakat lebih luas 

lagi. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Menyetujui Mentor/Atasan Langsung 

Tandatangan 

 

Stev Koresy Rumagit, S.H. 

NIP : 19810601 200502 1 001 

Peserta Pelatihan 

Tandatangan 

 

Adytya Teja Abdy, S.H. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Pelaksanaan aktualisasi dengan judul “PEMBUATAN PELAYANAN INFORMASI 

UNTUK MASYARAKAT MELALUI WHATSAPP BUSSINES DAN BROSUR DI 

KANTOR PERTANAHANAN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO” telah 

menerapkan nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan mampu memberikan dukungan 

mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan 

menggunakan perspektif smart ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. 

Output yang dihasilkan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kementerian ATR/ BPN dalam 

menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, 

berkelanjutan, dan berkeadilan serta menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan 

ruang yang berstandar dunia. Kegiatan aktualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, 

pelayanan dan kepercayaan masyarakat sehingga akan menguatkan nilai-nilai organisasi 

Kementerian ATR/ BPN yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya. 

 

B. Rekomendasi 

 Berikut ini rekomendasi untuk tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi yang telah 

dilaksanakan: 

1) Penguatan nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK), Visi dan Misi organisasi, serta nilai 

– nilai organisasi Kementerian ATR/ BPN kepada seluruh pegawai Kantor Pertanahan 

Siau Tagulandang Biaro 

2) Peningkatan pelayanan informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Siau Tagulandang 

Biaro. 

3) Penyebaran informasi pelayanan pertanahan kepada masyarakat baik secara langsung 

maupun lewat media sosial. 
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LAMPIRAN 

 

Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

1) Konsultasi tentang informasi 

pelayanan bersama Mentor di 

kantor/Kepala Kantor 

2) Mengumpulkan data dan 

mempelajari Peraturan Perundangan 

dan Peraturan terkait lainnya 

3) Membuat resume terkait Peraturan 

Perundang-undangan yang telah 

dipelajari 

 

✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan Isu 

- Resume peraturan perundang 

undangan mengenai pelayanan 

pertanahan 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Saya mengawali dengan meminta 

pendapat (Menghargai Perbedaan) 

dan bertukar pikiran (Sinergi) dengan 

Mentor dan Kepala Kantor tentang 

apa saja yang akan dimuat dalam 

layanan       informasi,       hal        ini 

 
1) Masih ada yang kurang 

dalam persyaratan 

Sertipikat Pengganti 

karena Hilang, Yaitu 

harus adanya 

Pengumuman 

Sertipikat Hilang di 

media massa 

 
2) Untuk informasi 

pelayanan perlu 

ditambahkan lagi, dan 

bedakan untuk 

persyaratan 

penggantian sertipikat 

yang dikarenakan 

hilang dan yang 

dikarenakan blanko 

lama dan Rusak. 
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menggambarkan   nilai    Kolaboratif 

dan Harmonis 

b) Dalam mengumpulkan data saya 

mempelajari peraturan perundang- 

undangan yang terbaru 

(Mengembangkan Kapabilitas), hal 

ini dalam kategori nilai Kompeten 

c) Dalam membuat resume terkait 

peraturan perundang-undangan saya 

belajar hal baru (Peningkatan 

Kompetensi) dan memegang teguh 

Peraturan perundang-undangan 

(Dedikasi), dimana hal ini dalam 

kategori Kompeten dan Loyal 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

- Melalui kegiatan ini mendukung 

Terwujudnya visi organisasi yaitu 

terwujudnya pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang terpercaya dan 

berstandar dunia serta memberikan 

akses seluas-luasnya pada generasi 

yang akan datang terhadap tanah 

sebagai sumber kesejahteraan 

masyarakat 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai organisasi 

Melayani,terutama untuk masyarakat 

secara luas. 
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Kegiatan 2 : Mengadakan paparan kajian terkait transformasi pelayanan informasi 

Pertanahan diubah melalui Whatsapp Bussines dan Brosur Informasi 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

1) Konsultasi dengan atasan mengenai 

bahan bahan yang akan dipaparkan 

2) Berkoordinasi dengan para petugas 

loket 

3) Memaparkan permasalahan 

pelayanan pertanahan 

 
✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan Isu 

- Resume kajian terkait transformasi 

informasi pelayanan pertanahan 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam berkonsultasi dengan atasan 

mengenai bahan yang akan 

dipaparkan untuk Menyelaraskan 

tujuan hal ini kategori nilai Harmonis 

dan Nilai Kolaboratif saat terbuka 

untuk diberikan arahan untuk 

mendapatkan nilai tambah 

b) Saat berkoordinasi dengan tim petugas 

loket terkait paparan kajian layanan 

informasi, menggambarkan nilai 

Kolaboratif dan nilai Adaptif ketika 

saya dan tim petugas loket 

menemukan inovasi baru 

c) Kegiatan pemaparan permasalahan 

pelayanan pertanahan dilaksanakan 

secara bersama baik dengan petugas 

loket dan atasan, menggambarkan 

nilai Kolaboratif dan nilai 

Berorientasi Pelayanan dalam 

memberikan perbaikan pelayanan 

kepada masyarakat 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

Terwujudnya Penataan Ruang dan 

 
Untuk isi yang akan 

dimuat didalam Pelayanan 

Informasi Pertanahan perlu 

ditambahkan Informasi 

mengenai Persyaratan 

Peralihan Hak, dan tidak 

perlu semua informasi 

dicantumkan dalam 

Informasi baik di 

Whatsaap Bussines dan 

Brosur, hanya informasi 

yang sering ditangani di 

Kantah Siau Tagulandang 

Biaro (Menyesuaikan 

permasalahan yang ada di 

Kantah Sitaro) 
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Pengelolaan Pertanahan yang 

Terpercaya dan Berstandar Dunia 

dalam Melayani Masyarakat untuk 

Mendukung Tercapainya “Indonesia 

Maju yang Berdaulat, Mandiri dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong 

Royong.” 

 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai organisasi 

Profesional 
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach 

 
Kegiatan 1 : Menyiapkan bahan-bahan terkait informasi pelayanan Pertanahan 
 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

1) Konsultasi tentang informasi 

pelayanan bersama Mentor di 

kantor/Kepala Kantor 

2) Mengumpulkan data dan 

mempelajari Peraturan 

Perundangan dan Peraturan terkait 

lainnya 

3) Membuat resume terkait Peraturan 

Perundang-undangan yang telah 

dipelajari 

 

✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan 

Isu 

- Resume peraturan perundang 

undangan mengenai pelayanan 

pertanahan 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Saya mengawali dengan meminta 

pendapat (Menghargai 

Perbedaan) dan bertukar pikiran 

Terima kasih atas laporan 
Progres Kegiatan ke-1 
(satu). 

 

Evidence/data dukung/ 
bukti kegiatan sudah 
terdokumentasi dengan 
baik. Mohon nanti 
dilampirkan dalam 
Laporan Hasil Aktualisasi. 

 

Mohon dalam setiap 
melaksanakan kegiatan 
senantiasa 
mengaktualisasikan nilai- 
nilai BerAKHLAK agar 
menjadi terhabituasi 
(being) sebagai sebuah 
proses dari pemahaman 
konsep/teori (Knowing) 
dan doing (aktualisasi). 

 

Silakan dilanjut ke 
kegiatan berikutnya. 

 

Mohon untuk senantiasa 
memohon 
arahan,bimbingan dari 
Mentor. 

Jumat, 08 Juli 2022 
Media coaching : via 
Whatsapp 

 

 
 

Sarinah Dewi 
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(Sinergi) dengan Mentor dan 

Kepala Kantor tentang apa saja 

yang akan dimuat dalam layanan 

informasi, hal ini menggambarkan 

nilai Kolaboratif dan Harmonis 

b) Dalam mengumpulkan data saya 

mempelajari peraturan perundang- 

undangan yang terbaru 

(Mengembangkan Kapabilitas), 

hal ini dalam kategori nilai 

Kompeten 

c) Dalam membuat resume terkait 

peraturan perundang-undangan saya 

belajar hal baru (Peningkatan 

Kompetensi) dan memegang teguh 

Peraturan perundang-undangan 

(Dedikasi), dimana hal ini dalam 

kategori Kompeten dan Loyal 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi 

- Melalui kegiatan ini mendukung 

Terwujudnya visi organisasi yaitu 

terwujudnya pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang terpercaya dan 

berstandar dunia serta memberikan 

akses seluas-luasnya pada generasi 

yang akan datang terhadap tanah 

sebagai sumber kesejahteraan 

masyarakat 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai organisasi 

Melayani,terutama untuk 

masyarakat secara luas. 

 
Tetap semangat. Salam 
sehat dan salam sukses 
selalu. 
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Kegiatan 2 : Mengadakan paparan kajian terkait transformasi pelayanan informasi 

Pertanahan diubah melalui Whatsapp Bussines dan Brosur Informasi 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

1) Konsultasi dengan atasan 

mengenai bahan bahan yang 

akan dipaparkan 

2) Berkoordinasi dengan para 

petugas loket 

3) Memaparkan permasalahan 

pelayanan pertanahan 

 

✓ Output Kegiatan terhadap 

pemecahan Isu 

- Resume kajian terkait 

transformasi informasi 

pelayanan pertanahan 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 

a) Dalam berkonsultasi dengan 

atasan mengenai bahan yang akan 

dipaparkan untuk Menyelaraskan 

tujuan hal ini kategori nilai 

Harmonis dan Nilai Kolaboratif 

saat terbuka untuk diberikan 

arahan untuk mendapatkan nilai 

tambah 

b) Saat berkoordinasi dengan tim 

petugas loket terkait paparan 

kajian layanan informasi, 

menggambarkan nilai 

Kolaboratif dan nilai Adaptif 

ketika saya dan tim petugas loket 

menemukan inovasi baru 

c) Kegiatan pemaparan 

permasalahan  pelayanan 

pertanahan dilaksanakan secara 

bersama   baik   dengan   petugas 

loket dan atasan, menggambarkan 

Terima kasih atas laporan 
Progres Kegiatan ke-2 
(dua). 

 

Evidence/data dukung/ 
bukti kegiatan sudah 
terdokumentasi dengan 
baik. Mohon nanti 
dilampirkan dalam 
Laporan Hasil Aktualisasi. 

 

Mohon dalam setiap 
melaksanakan kegiatan 
senantiasa 
mengaktualisasikan nilai- 
nilai BerAKHLAK agar 
menjadi terhabituasi 
(being) sebagai sebuah 
proses dari pemahaman 
konsep/teori (Knowing) 
dan doing (aktualisasi). 

 

Silakan dilanjut ke 
kegiatan berikutnya. 

 

Mohon untuk senantiasa 
memohon 
arahan,bimbingan dari 
Mentor. 

 
Tetap semangat. Salam 
sehat dan salam sukses 
selalu. 

Jumat, 08 Juli 2022 
Media coaching : via 
Whatsapp 

 

 
 

Sarinah Dewi 

  



64 

 

nilai Kolaboratif dan nilai 

Berorientasi Pelayanan dalam 

memberikan perbaikan 

pelayanan kepada masyarakat 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

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 Royong.” 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai  organisasi 

Profesional 
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Kegiatan 2 : Mengadakan paparan kajian terkait transformasi pelayanan informasi 

Pertanahan diubah melalui Whatsapp Bussines dan Brosur Informasi 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

3) Memaparkan permasalahan 

pelayanan pertanahan (Lanjutan 

Laporan) 

 

✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan Isu 

- Resume kajian terkait transformasi 

informasi pelayanan pertanahan 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam berkonsultasi dengan atasan 

mengenai bahan yang akan 

dipaparkan untuk Menyelaraskan 

tujuan hal ini kategori nilai Harmonis 

dan Nilai Kolaboratif saat terbuka 

untuk diberikan arahan untuk 

mendapatkan nilai tambah 

b) Saat berkoordinasi dengan tim petugas 

loket terkait paparan kajian layanan 

informasi, menggambarkan nilai 

Kolaboratif dan nilai Adaptif ketika 

saya    dan     tim     petugas     loket 

 

- 
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menemukan inovasi baru 

c) Kegiatan pemaparan permasalahan 

pelayanan pertanahan dilaksanakan 

secara bersama baik dengan petugas 

loket dan atasan, menggambarkan 

nilai Kolaboratif dan nilai 

Berorientasi Pelayanan dalam 

memberikan perbaikan pelayanan 

kepada masyarakat 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini  untuk 

mewujudkan Nilai  organisasi 

Profesional 
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Kegiatan 3 : Membuat media informasi berupa aplikasi Whatsapp Bussines 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

1) Membuat fitur pelayanan informasi 

yang tertera dalam profil Whatsapp 

Bussines 

2) Menyampaikan kepada atasan 

(diskusi) profil Whatsapp Bussines 

3) Merancang desain profil Whatsapp 

Bussines 

4) Melaporkan ke atasan terkait hasil 

fitur dan desain profil Whatsapp 

Bussines 

5) Mengaplikasikan Whatsapp 

Bussines 

 

✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan Isu 

- aplikasi Whatsapp Bussines 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam membuat fitur pelayanan 

informasi di aplikasi Whatsapp Bussines 

bertujuan dalam transparansi informasi 

kepada masyarakat, hal ini 

menggambarkan nilai Akuntabel dan 

Nilai Adaptif karena cepat menyesuaikan 

diri dengan adanya perubahan 

transformasi digital 

b) Saat saya menyampaikan isi konten apa 

saja yang akan dituangkan kedalam profil 

Whatsapp Bussines kepada mentor, 

mentor memberikan beberapa masukan, 

hal ini menggambarkan Kolaboratif dan 

Harmonis karena saling membantu satu 

sama lain 

c) Dengan majunya teknologi sekarang, 

saya merancang desain untuk konten 

profil Whatsapp Bussines agar selaras 

dengan perkembangan jaman, hal ini 

menggambarkan Adaptif 

d) Pelaporan ini nantinya untuk meminta 

arahan dan ijin kepada Kepala Kantor 

apakah isi konten pelayanan tersebut 
sudah sesuai dengan etika dan prinsip dari 

 

- 
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instansi, indicator menjaga nama baik 

ini kategori nilai Loyal 

e) Nantinya hasil/output dari kegiatan ini 

berupa profil Whatsapp Bussines yang 

mudah diakses oleh masyarakat agar 

meningkatkan pelayanan informasi 

instansi, hal ini menggambarkan 

Berorientasi Pelayanan dan nilai 

Adaptif 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai organisasi 

Terpercaya, mengenai transparansi 

dan perluasan informasi pertanahan. 
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Kegiatan 4 : Membuat media informasi berupa media cetak brosur informasi pertanahan 
 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

1) Membuat isi konten layanan 

informasi apa saja yang tertera di 

brosur 

2) Menyampaikan kepada atasan 

(diskusi) isi dari layanan informasi 

yang akan dicantumkan pada brosur 

3) Merancang desain Brosur 

4) Melaporkan hasil desain kepada 

atasan 

5) Mencetak Brosur Layanan informasi 

pertanahan 

 
✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan Isu 

- Brosur Pelayanan Informasi 

Pertanahan 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam membuat konten/isi layanan 

informasi saya memilah bahasa yang 

baik dan tidak mengandung hal-hal 

sensitive, hal ini menggambarkan nilai 

Loyal 

b) Ketika menyampaikan isi/konten 

kepada atasan bertujuan terbuka 

bekerjasama untuk mendapatkan nilai 

tambah, nilai Kolaboratif. 

c) Ketika merancang desain brosur saya 

terus berinovasi dan mengembangkan 

kreatifitas agar lebih menarik dan 

mudah dipahami isinya, nilai Adaptif. 

d) Disetiap tahapan saya selalu 

melaporkan hasil/konsultasi hasil agar 

hasil dari setiap pekerjaan selaras 

dengan tujuan instansi, nilai 

Harmonis 

e) Hasil dari kegiatan ini berupa brosur 

yang diharapkan nantinya dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan 

 
Terkait layanan informasi 

yang ditambah (Peralihan 

Hak) tambahkan 

keterangan bukti perolehan 

hak yang didalamnya 

terdapat Akta jual Beli, 

Akta Hibah, APHB, atau 

dari Surat Keterangan 

Waris 
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informasi, nilai Berorientasi 

Pelayanan 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai organisasi 

Melayani,terutama untuk masyarakat 

secara luas. 
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach 

Kegiatan 2 : Mengadakan paparan kajian terkait transformasi pelayanan informasi 

Pertanahan diubah melalui Whatsapp Bussines dan Brosur Informasi 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

3) Memaparkan permasalahan 

pelayanan pertanahan (Lanjutan 

Laporan) 

 

✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan 

Isu 

- Resume kajian terkait transformasi 

informasi pelayanan pertanahan 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam berkonsultasi dengan atasan 

mengenai bahan yang akan 

dipaparkan untuk Menyelaraskan 

tujuan hal ini kategori nilai 

Harmonis dan Nilai Kolaboratif 

saat terbuka untuk diberikan arahan 

untuk mendapatkan nilai tambah 

b) Saat   berkoordinasi    dengan    tim 

petugas loket terkait paparan kajian 

layanan informasi, menggambarkan 

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. 

Jakarta, 15 Juli 2022, 

Media WatshApp 

 

Sarinah Dewi, SE, ME 
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nilai Kolaboratif dan nilai Adaptif 

ketika saya dan tim petugas loket 

menemukan inovasi baru 

c) Kegiatan pemaparan permasalahan 

pelayanan pertanahan dilaksanakan 

secara bersama baik dengan petugas 

loket dan atasan, menggambarkan 

nilai Kolaboratif dan nilai 

Berorientasi Pelayanan dalam 

memberikan perbaikan pelayanan 

kepada masyarakat 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

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 Royong.” 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai  organisasi 

Profesional 

 

Semangat ya…. 
 



73 

 

Kegiatan 3 : Membuat media informasi berupa aplikasi Whatsapp Bussines 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

1) Membuat fitur pelayanan 

informasi yang tertera dalam profil 

Whatsapp Bussines 

2) Menyampaikan kepada atasan 

(diskusi) profil Whatsapp Bussines 

3) Merancang desain profil Whatsapp 

Bussines 

4) Melaporkan ke atasan terkait hasil 

fitur dan desain profil Whatsapp 

Bussines 

5) Mengaplikasikan Whatsapp 

Bussines 

 

✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan 

Isu 

- aplikasi Whatsapp Bussines 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam membuat fitur pelayanan 

informasi di aplikasi Whatsapp 

Bussines bertujuan dalam transparansi 

informasi kepada masyarakat, hal ini 

menggambarkan nilai Akuntabel dan 

Nilai Adaptif karena cepat 

menyesuaikan diri dengan adanya 

perubahan transformasi digital 

b) Saat saya menyampaikan isi konten apa 

saja yang akan dituangkan kedalam 

profil Whatsapp Bussines kepada 

mentor, mentor memberikan beberapa 

masukan, hal ini menggambarkan 

Kolaboratif dan Harmonis karena 

saling membantu satu sama lain 

c) Dengan majunya teknologi sekarang, 

saya merancang desain untuk konten 

profil Whatsapp Bussines agar selaras 

dengan perkembangan jaman, hal ini 

menggambarkan Adaptif 

d) Pelaporan ini nantinya untuk meminta 

arahan dan ijin kepada Kepala Kantor 

Terima kasih banyak 
telah menyampaikan 
progress kegiatan ke -3 
yang sudah terlaksana 
pada 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, 15 Juli 2022, 

Media WatshApp 

 

Sarinah Dewi, SE, ME 
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apakah isi konten pelayanan tersebut 

sudah sesuai dengan etika dan prinsip 

dari instansi, indicator menjaga nama 

baik ini kategori nilai Loyal 

e) Nantinya hasil/output dari kegiatan ini 

berupa profil Whatsapp Bussines yang 

mudah diakses oleh masyarakat agar 

meningkatkan pelayanan informasi 

instansi, hal ini menggambarkan 

Berorientasi Pelayanan dan nilai 

Adaptif 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

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 Royong.” 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai organisasi 

Terpercaya, mengenai transparansi 

dan perluasan informasi pertanahan. 
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Kegiatan 4 : Membuat media informasi berupa media cetak brosur informasi pertanahan 
 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 

 
✓ Tahapan Kegiatan 

1) Membuat isi konten layanan 

informasi apa saja yang tertera di 

brosur 

2) Menyampaikan kepada atasan 

(diskusi) isi dari layanan informasi 

yang akan dicantumkan pada 

brosur 

3) Merancang desain Brosur 

4) Melaporkan hasil desain kepada 

atasan 

5) Mencetak Brosur Layanan 

informasi pertanahan 

 

✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan 

Isu 

- Brosur Pelayanan Informasi 

Pertanahan 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam membuat konten/isi layanan 

informasi saya memilah bahasa 

yang baik dan tidak mengandung 

hal-hal sensitive, hal ini 

menggambarkan nilai Loyal 

b) Ketika menyampaikan isi/konten 

kepada atasan bertujuan terbuka 

bekerjasama untuk mendapatkan 

nilai tambah, nilai Kolaboratif. 

c) Ketika merancang desain brosur 

saya terus berinovasi dan 

mengembangkan kreatifitas agar 

lebih menarik dan mudah dipahami 

isinya, nilai Adaptif. 

d) Disetiap tahapan saya selalu 

melaporkan hasil/konsultasi hasil 

agar hasil dari setiap pekerjaan 

selaras dengan tujuan instansi, nilai 

Terima   kasih   banyak 
telah    menyampaikan 
progress   kegiatan   ke-4 
yang terlaksana     pada 
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, 15 Juli 2022, 

Media WatshApp 

 

Sarinah Dewi, SE, ME 
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Harmonis 

e) Hasil dari kegiatan ini berupa brosur 

yang diharapkan nantinya dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi, nilai Berorientasi 

Pelayanan 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

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 Royong.” 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai organisasi 

Melayani,terutama untuk 

masyarakat secara luas. 
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Kegiatan 5 : Sosialisasi penerapan pelayanan informasi dan literasi digital secara internal 

(pegawai pelayanan BPN) dan eksternal (masyarakat) dalam penggunaan 

Whatsapp Bussines 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

✓ Tahapan Kegiatan 

1) Berkonsultasi dengan atasan 

mengenai sosialisasi ke pegawai 

pelayanan BPN dan Masyarakat 

2) Melakukan sosialisasi ke pegawai 

pelayanan BPN dan masyarakat, 

baik secara langsung maupun 

sosialisasi melalui social media 

3) Melaporkan hasil kegiatan 

sosialisasi kepada Atasan/Mentor 

 
✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan Isu 

- Berita Acara Sosialisasi 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Untuk mendukung suasana kerja yang 

kondusif, saya selalu berkonsultasi ke 

atasan begitu juga dalam tahapan 

konsultasi mengenai sosialisasi ini. Hal 

ini menggambarkan nilai Harmonis 

 

Untuk melakukan 

sosialisasi dengan petugas 

loket pastikan waktu dan 

tempat tidak mengganggu 

operasional di kantor 

dalam pelayanan terhadap 

masyarakat 
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b) Saya nantinya akan melakukan kegiatan 

sosialisasi baik untuk internal ke pegawai 

BPN maupun Masyarakat terkait 

penggunaan dan manfaat dari 

Hasil/Output, hal ini indicator Memahami 

dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

yang kurangnya literasi dan informasi, 

Berorientasi Pelayanan dan Nilai 

Kolaboratif saat menggerakkan 

pemanfaatan berbagai sumberdaya yang 

ada 

c) Pelaporan hasil kegiatan sosialisasi ini 

memberikan gambaran bahwa menjadi 

bukti deikasi dan komitmen bahwa 

kegiatan tersebut berjalan, indicator 

dedikasi dan komitmen ini masuk dalam 

kategori nilai Loyal. 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 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 Royong.” 

 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan 

Nilai organisasi Profesional, terutama 

dalam hal etika digital, aman dalam 

menggunakan media digital, berbudaya 

digital, dan cakap menggunakan media 

digital. 
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Kegiatan 6 : Evaluasi terhadap informasi pelayanan melalui Whatsapp Bussines 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

✓ Tahapan Kegiatan 

1) Menyiapkan form penilaian 

2) Meminta Feedback kepada 

responden 

3) Menganalisis hasil penilaian dan 

feedback 

4) Melaporkan hasil pada atasan 

 
✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan Isu 

- Laporan Hasil analisa dari evaluasi dan 

feedback responden 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam penyiapan form penilaian ini 

kesesuaian indikator yaitu bertanggung 

jawab dan telah Melaksanakan tugas 

dengan jujur yang merupakan nilai 

Akuntabel 

b) Dalam meminta feedback ini masuk 

dalam indicator untuk mempertahankan 

komitmen mutu agar terus belajar dan 

mengembangkan kapabilitas, nilai 

Kompeten 

c) Dalam tahapan kegiatan Menganalisis 

hasil penilaian dan feedback merupakan 

indicator Meningkatkan kompetensi diri 

yang bernilai Kompeten 

d) Tahapan kegiatan Melaporkan hasil 

pada atasan merupakan salah satu wujud 

pertanggungjawaban kepada atasan 

merupakan nilai Akuntabel 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 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 Royong.” 

 

Untuk hasil evaluasi 

tolong dijadikan perbaikan 

kedepaannya dan beberapa 

informasi lainnya bisa 

ditambahkan 

didalamamnya 
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✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan 

Nilai organisasi Profesional. 

  

 

 

 

 

Kartu Bimbingan Aktualisasi 

Coach 

 
Kegiatan 5 : Sosialisasi penerapan pelayanan informasi dan literasi digital secara internal 

(pegawai pelayanan BPN) dan eksternal (masyarakat) dalam penggunaan 

Whatsapp Bussines 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 

✓ Tahapan Kegiatan 

1) Berkonsultasi dengan atasan 

mengenai sosialisasi ke pegawai 

pelayanan BPN dan Masyarakat 

2) Melakukan sosialisasi ke pegawai 

pelayanan BPN dan masyarakat, 

baik secara langsung maupun 

sosialisasi melalui social media 

3) Melaporkan hasil kegiatan 

sosialisasi kepada Atasan/Mentor 

 

✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan 

Isu 

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, 

Jakarta, 22 Juli 2022, 

Media WatshApp 

 

Sarinah Dewi, SE, ME 
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- Berita Acara Sosialisasi 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Untuk mendukung suasana kerja yang 

kondusif, saya selalu berkonsultasi ke 

atasan begitu juga dalam tahapan 

konsultasi mengenai sosialisasi ini. Hal 

ini menggambarkan nilai Harmonis 

b) Saya nantinya akan melakukan 

kegiatan sosialisasi baik untuk internal 

ke pegawai BPN maupun Masyarakat 

terkait penggunaan dan manfaat dari 

Hasil/Output, hal ini indicator 

Memahami dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang kurangnya literasi dan 

informasi, Berorientasi Pelayanan 

dan Nilai Kolaboratif saat 

menggerakkan pemanfaatan berbagai 

sumberdaya yang ada 

c) Pelaporan hasil kegiatan sosialisasi ini 

memberikan gambaran bahwa menjadi 

bukti deikasi dan komitmen bahwa 

kegiatan tersebut berjalan, indicator 

dedikasi dan komitmen ini masuk 

dalam kategori nilai Loyal. 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 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 Royong.” 

 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan 

Nilai organisasi Profesional, terutama 

dalam hal etika digital, aman dalam 

menggunakan media digital, berbudaya 

digital, dan cakap menggunakan media 

digital. 

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. 
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Kegiatan 6 : Evaluasi terhadap informasi pelayanan melalui Whatsapp Bussines 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 

✓ Tahapan Kegiatan 

1) Menyiapkan form penilaian 

2) Meminta Feedback kepada 

responden 

3) Menganalisis hasil penilaian dan 

feedback 

4) Melaporkan hasil pada atasan 

 
✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan 

Isu 

- Laporan Hasil analisa dari evaluasi 

dan feedback responden 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam penyiapan form penilaian ini 

kesesuaian indikator yaitu bertanggung 

jawab dan telah Melaksanakan tugas 

dengan jujur yang merupakan nilai 

Akuntabel 

b) Dalam meminta feedback ini masuk 

dalam indicator untuk mempertahankan 

komitmen mutu agar terus belajar dan 

mengembangkan kapabilitas, nilai 

Kompeten 

c) Dalam tahapan kegiatan Menganalisis 

hasil penilaian dan feedback 

merupakan indicator Meningkatkan 

kompetensi diri yang bernilai 

Kompeten 

d) Tahapan kegiatan Melaporkan hasil 

pada atasan merupakan salah satu 

wujud pertanggungjawaban kepada 

atasan merupakan nilai Akuntabel 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar Terwujudnya 

Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan    yang    Terpercaya    dan 

Berstandar   Dunia   dalam   Melayani 

Terima kasih banyak telah 
menyampaikan progress 
kegiatan ke -6 yang sudah 
terlaksana pada 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, 22 Juli 2022, 

Media WatshApp 

 

Sarinah Dewi, SE, ME 
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Masyarakat untuk Mendukung 

Tercapainya “Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong.” 

 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk mewujudkan 

Nilai organisasi Profesional. 

  

 

Kegiatan 7 : Evaluasi Terhadap Adanya Brosur Pelayanan Informasi Pertanahan 
 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

✓ Tahapan Kegiatan 

1) Menyiapkan form penilaian 

2) Meminta Feedback kepada 

responden 

3) Menganalisis hasil penilaian dan 

feedback 

4) Melaporkan hasil pada atasan 

 
✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan Isu 

- Laporan Hasil analisa dari evaluasi 

dan feedback responden 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam penyiapan form penilaian ini 

kesesuaian indikator yaitu bertanggung 

jawab dan telah Melaksanakan tugas 

dengan jujur yang merupakan nilai 

Akuntabel 

b) Dalam meminta feedback ini masuk 

dalam indicator untuk mempertahankan 

komitmen mutu agar terus belajar dan 

mengembangkan kapabilitas, nilai 

Kompeten dan melakukan perbaikan tida 

 

Semua perbaikan baik dari 

whatsaap bussines maupun 

brosur untuk segera 

diselesaikan agar bisa 

disebarluaskan ke 

masyrakat 
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henti sebagai nilai Berorientasi 

Pelayanan 

c) Dalam tahapan kegiatan Menganalisis 

hasil penilaian dan feedback merupakan 

indicator Meningkatkan kompetensi diri 

yang bernilai Kompeten. 

d) Tahapan kegiatan Melaporkan hasil 

pada atasan merupakan salah satu wujud 

pertanggungjawaban kepada atasan 

merupakan nilai Akuntabel. 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

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 

Royong.” 

 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai organisasi 
Terpercaya, mengenai transparansi 

dan peningkatan pelayanan/perbaikan 
pelayanan. 
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach 

Kegiatan 7 : Evaluasi Terhadap Adanya Brosur Pelayanan Informasi Pertanahan 
 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan Media 

Coaching 

✓ Tahapan Kegiatan 

1) Menyiapkan form penilaian 

2) Meminta Feedback kepada 

responden 

3) Menganalisis hasil penilaian dan 

feedback 

4) Melaporkan hasil pada atasan 

 
✓ Output Kegiatan terhadap pemecahan 

Isu 

- Laporan Hasil analisa dari evaluasi 

dan feedback responden 

 
✓ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan 

a) Dalam penyiapan form penilaian ini 

kesesuaian indikator yaitu bertanggung 

jawab dan telah Melaksanakan tugas 

dengan jujur yang merupakan nilai 

Akuntabel 

b) Dalam meminta feedback ini masuk 

dalam indicator untuk mempertahankan 

komitmen mutu agar terus belajar dan 

mengembangkan    kapabilitas,     nilai 

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. 

Jakarta, 29 Juli 2022, 

Media WatshApp 

 

Sarinah Dewi, SE, ME 
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Kompeten dan melakukan perbaikan 

tida henti sebagai nilai Berorientasi 

Pelayanan 

c) Dalam tahapan kegiatan Menganalisis 

hasil penilaian dan feedback 

merupakan indicator Meningkatkan 

kompetensi diri yang bernilai 

Kompeten. 

d) Tahapan kegiatan Melaporkan hasil 

pada atasan merupakan salah satu 

wujud pertanggungjawaban kepada 

atasan merupakan nilai Akuntabel. 

 

✓ Kontribusi terhadap Visi Misi 

Organisasi 

- Melalui kegiatan ini agar 

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 Royong.” 
 

✓ Penguatan Nilai Organisasi 

- Dalam kegiatan ini untuk 

mewujudkan Nilai organisasi 

Terpercaya, mengenai transparansi 

dan peningkatan 

pelayanan/perbaikan pelayanan. 
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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 

Mentor 

 

 

 

Stev Koresy Rumagit, S.H. 

NIP : 199103182018011001 

Bogor, 12 Agustus 2022 

Yang Menyatakan 

 

 

 

Adytya Teja Abdy, S.H. 

NIP : 199512122022041001 

 



88 

 

BIODATA PENULIS 

 

Nama  :  Adytya Teja Abdy, S.H. 

Tempat/tgl lahir :  Kotawaringin Timur, 12 Desember 1995 

Status  :  Belum Menikah 

NIP  :  199512122022041001 

Instansi  :  Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Penempatan :  Kantor Pertanahan Siau Tagulandang Biaro 

Jabatan  :  Analis Hukum Pertanahan 

 

Riwayat Pendidikan dan Karir Penulis 

Penulis bersekolah di Sekolah Dasar Negeri Jombatan VI Kabupaten Jombang 

dan lulus di tahun ajaran 2007. Selanjutnya meneruskan Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama d SMPN 1 Jombang yang lulus pada tahun ajaran 2010 dan lulus sekolah 

menengah atas di tahun ajaran 2013. Penulis melanjutkan studi di Universita Jember, 

Jawa Timur di Fakultas Hukum dan lulus pada tahun 2018. Kemudian Penulis berkarir 

di bidang Food and beverage selama 3 tahun di PT. Griya Miesejati sebelum 

dinyatakan lulus penerimaan CPNS di kemeterian ATR/BPN tahun 2021. 


