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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Perubahan merupakan suatu keniscayaan dan akan dialami oleh setiap 

zat berupa materi. Sebagai zat materi, manusia dibekali oleh akal dan pikiran 

sehingga dapat bertindak sesuai dengan fitrahnya. Dengan adanya akal manusia 

dapat bertahan hidup dan beradaptasi terhadap lingkungan sehingga mampu 

menjawab tantangan-tantangan yang ada. Salah satu tantangan yang harus 

dihadapi oleh manusia adalah perkembangan teknologi yang sangat pesat. 

Dewasa ini, perkembangan teknologi telah menyentuh seluruh lini kehidupan 

manusia, tak terkecuali dilingkungan kerja. Instansi pemerintah maupun swasta 

dituntut untuk berbenah agar tidak tertinggal oleh perubahan itu serta tetap 

menunjukkan eksistensinya. 

  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus 

berbenah ke arah perubahan agar mampu menjawab tantangan-tantangan yang 

ada. Sebagai upaya menjawab tantangan-tantangan itu, Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah membuat kebijakan transformasi 

digital pelayanan pertanahan dengan visi “Terwujudnya Penataan Ruang dan 

Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia tahun 2024”. 

  Kantor Pertanahan Kota Baubau yang merupakan jantung pelayanan 

pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di 

kabupaten/kota telah menjalankan kebijakan transformasi digital sebagai upaya 

mewujudkan visi kementerian menuju institusi berkelas dunia. Dalam 

mewujudkan visi kementerian tersebut, Kantor Pertanahan Kota Baubau telah 

melaksanakan digitalisasi warkah sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam 

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5/SE-100.TU.02.01/VIII/2019 tentang 

Standardisasi Digitalisasi Warkah. Pelaksanaan digitalisasi warkah di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau saat ini belum optimal, sebab dari data yang ada 

warkah yang telah terdigitalisasi masih berada di angka 1.07%.  

  Seorang Aparat Sipil Negara perlu mendukung visi kementerian dengan 

menunjukkan sikap yang berlandaskan pada nilai dasar, kode etik dan kode 

perilaku, komitmen, integritas moral,dan tanggung jawab pada pelayanan publik 
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sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. Dengan menyadari tugas, fungsi serta tanggung jawab 

Aparatur Sipil Negara maka penulis berupaya dapat menjawab permasalahan-

permasalahan yang ada di Kantor Pertanahan Kota Baubau khususnya pada 

pelaksanaan digitalisasi warkah. 

 

B. Tujuan Organisasi 

  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang diatur bahwa “Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Negara” dalam melaksanakan tugas dibidang 

agraria/ pertanahan dan tata ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional telah menetapkan Rencana Strategis untuk Tahun 2020-

2024 yang disahkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 27 Tahun 

2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. 

  Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024 mengusung  visi “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.” Visi 

ini menjadi guidance, motivasi dan target kinerja yang hendak dicapai selama 

lima tahun guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam 

melayani masyarakat menuju “Terwujudnya 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 Misi yaitu : 

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang 

Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan. 

2. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang 

Berstandar Dunia. 
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   Salah satu tujuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah 

Menyelenggarakan Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan 

Rakyat tujuan tersebut merupakan penjabaran dari misi kementerian yaitu 

Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, 

Berkelanjutan dan berkeadilan. Tujuan tersebut kemudian menghasilkan 

sasaran strategis yakni Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan 

Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif dengan 4 indikator kinerja yaitu 

: 1). Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah; 2). Peningkatan 

Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria; 3). Nilai Kepastian dan 

Perlindungan Hak Atas Tanah; dan 4). Peningkatan Kemudahan Investasi 

(Registering Property dalam EoDB).  

  Sasaran Strategis tersebut kemudian membentuk program Pengelolaan 

dan pelayanan Pertanahan yang selanjutnya dikonkritkan pada Sasaran Program 

yang terdiri dari enam Sasaran Program (Outcome) sebagai berikut :  

Sasaran Program (Outcome) 1: 

 Terwujudnya ketersediaan lahan dalam rangka pengurangan tuna lahan dan 

meningkatnya produktifitas pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 

(P4T). 

Sasaran Program (Outcome) 2 : 

 Terwujudnya aset reform dalam reforma agraria. 

 Terwujudnya akses reform dalam reforma agraria. 

Sasaran Program (Outcome) 3 : 

 Peningkatan Pendaftaran Tanah untuk kepastian hak atas tanah dan ruang. 

Sasaran Program (Outcome) 4 : 

 Menurunnya kasus  baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan. 

 Percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara perrtanahan. 

Sasaran Program (Outcome) 5 : 

 Optimalisasi pemanfaatan nilai tanah 

Sasaran Program (Outcome) 6: 

 Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang 
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  Sebagai upaya mewujudkan tujuan kementerian tersebut secara aktual 

penulis akan melakukan kegiatan pengoptimalisasian pelaksanaan digitalisasi 

warkah di Kantor Pertanahan Kota Baubau sebagai dukungan dalam 

peningkatan pendaftaran tanah  untuk kepastian hak atas tanah dan ruang. 

 

C. Tugas dan Fungsi 

  Kantor Pertanahan merupakan Instansi vertikal Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal yang berada di Kabupaten/Kota. 

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah dan Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan memiliki tugas 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di 

Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor 

Pertanahan Menyelenggarakan Fungsi : 

a. Penyusun rencana, Program, anggaran dan pelaporan; 

b. Pelaksanaan survey dan pemetaan; 

c. Pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; 

d. Pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; 

e. Pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; 

f. Pelaksanaan pengendlian dan penanganan sengketa pertanahan; 

g. Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik 

h. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan 

i. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit 

organisasi Kantor Pertanahan. 

    Penulis mengemban jabatan Analis Hukum Pertanahan pada seksi 

penetapan hak dan pedaftaran tanah. Selain itu, penulis juga diperbantukan pada 

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Baubau 

berdasarkan Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau Nomor 

376/ND-74.72.UP.02.03/VI/2022. Uraian tugas dan fungsi diatur dalam 

Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.  
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  Adapun uraian tugas dan fungsi penulis pada Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran Tanah sebagai berikut : 

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan surat-surat 

yang berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah 

berdasarkan disposisi pimpinan 

2. Menganalisis dan memproses berkas permohonan sesuai ketentuan yang 

berlaku 

3. Membuat konsep SK berdasarkan jenis layanan permohonan pendaftaran 

tanah 

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

yang menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah 

5. Membuat hasil risalah berdasarkan jenis layanan yang diserahkan kepada 

pimpinan untuk ditindaklanjuti 

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

Pendaftaran Tanah 

 

D. Struktur Organisasi 

Berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 menyebutkan 

bahwa Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala kemudian lebih lanjut 

pada pasal 21 disebutkan bahwa kantor pertanahan terdiri atas : 

a. Subbagian Tata Usaha; 

b. Seksi Survei dan Pemetaan; 

c. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; 

d. Seksi Penataan dan Pemberdayaan; 

e. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan; dan 

f. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. 

 

 Kantor Pertanahan Kota Baubau saat ini memiliki pegawai sebanyak 55 

orang terdiri dari PNS 22 orang, CPNS 3 orang, dan PPNPN 30 orang.  

 Adapun struktur Kantor Pertanahan Kota Baubau dapat dilihat pada 

bagan di bawah ini : 
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KEPALA KANTOR PERTANAHAN

ASMANTO MESMAN, S.SiT., M.M

KEPALA SEKSI

SURVEI DAN

PEMETAAN

JAN SANDY HARLAND, S.ST.

NIP. 19850130 200502 1 001

KEPALA SEKSI

PENGADAAN TANAH DAN

PENGEMBANGAN
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NIP.  197406181993032001

KEPALA SEKSI
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NIP. 19700723 199403 1 002
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Bagan 3.1 Struktur Kantah Kota Baubau 
 

E. Program dan Kegiatan saat ini 

Program dan kegiatan Kantor Pertanahan Kota Baubau berdasarkan POK 

dan DIPA Satker Tahun 2022 khususnya pada Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran adalah sebagai berikut : 

 

 

No. Program Kegiatan Target 

1 PPAT 
Sertifikasi Profesi dan SDM 10 Orang 

Pemantauan Lembaga 1 Laporan 

2 
Penetapan Hak 
Tanah dan Ruang 

Pelayanan Publik Kepada Lembaga 150 Lembaga 

Pelayanan Publik Lainnya 400 Layanan 

3 
Pendaftaran Tanah 
dan Ruang 

Pelayanan Publik Lainnya 9050 Layanan 

Layanan Manajemen Kinerja Internal 1 Dokumen 

Pelayanan Publik Kepada Masyarakat 2000 Orang 

4 
Penyelenggaraan 
Penatagunaan 
Tanah 

Pelayanan Publik Lainnya 25 Layanan 

Tabel 1.1 Program dan Kegiatan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kota Baubau 

Berdasarkan tabel di atas, yang menjadi rujukan kegiatan penulis adalah 

program Pendaftaran Tanah dan Ruang pada kegiatan pelayanan publik lainnya.  



7 
 

BAB II 

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. Identifikasi isu 

Isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang 

dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga 

menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Identifikasi isu ditetapkan dengan 

mengamati kondisi aktual Kantor Pertanahan Kota Baubau, khususnya Seksi 

Penetapan Hak dan Pendaftaran dan Seksi Pengendalian dan Penanganan 

Sengketa. Berdasarkan hasil curah pendapat dengan mentor dan rekan kerja 

mengenai pengiidentifikasian isu-isu yang terdapat Kantah Kota Baubau 

khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penulis, maka ditetapkan isu-

isu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sinergitas Kantor Pertanahan Kota Baubau dan Badan 

Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam penetapan jumlah BPHTB 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya peran Kantor Pertanahan di 

Kabupaten/Kota sangat sentral sebagai ujung tombak pelaksanaan 

kebijakan-kebijakan  kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional di daerah. Sebagaimana tugas Kantor Pertanahan 

memberikan  pelayanan dibidang pertanahan seperti Pendaftaran Tanah 

Pertama kali dan Pemeliharaan Data Pertanahan. Pada Pemeliharaan Data 

Pertanahan misalnya Peralihan Hak karena Waris seringkali didapati 

kendala-kendala terutama mengenai besaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

atau dikenal dengan BPHTB. Kantor Pertanahan Kota Baubau acapkali 

mengalami perbedaan pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah Kota 

Baubau mengenai penetapan jumlah BPHTB yang harus dibayarkan oleh 

pemohon seperti yang dialami oleh salah satu pemohon yang bernama Muh. 

Yusri Metah. 

Permohonan Peralihan hak berasal dari waris berdasarkan Tanda 

Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan : 1462/2022 oleh Ahli 

Waris bernama Muh. Yusri Metah beralamat di kelurahan Tomba Kecamatan 

Wolio pada perhitungan BPHTB yang dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah Kota Baubau dibebankan sebesar Rp. 11.370.000. setelah berkas 

permohonan pemohon diterima oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Baubau 
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dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas termasuk perhitungan 

ulang besaran BPHTB yang harus dibayarkan  dan ditemukan perbedaan 

hasil perhitungan. 

Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau Bapak Asmanto Mesman 

memutuskan bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon harus 

direstitusi karena kelebihan pembayaran sebesar Rp. 5.685.000 dari total 

pembayaran sejumlah Rp. 11.370.000 adapun metode perhitungan mengacu 

pada pasal 2 PP RI Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah Dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat. 

Berdasarkan keterangan salah seorang pegawai Kantor Pertanahan 

Kota Baubau bahwa terjadinya perbedaan penetapan jumlah BPHTB 

pemohon dikarenakan pihak Dispenda  beralasan bahwa produk hukum yang 

mengatur tentang BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat tidak berlaku lagi 

sementara Kantor Pertanahan Kota Baubau masih menggunakan aturan 

tersebut.  

Perbedaan penetapan jumlah BPHTB tersebut dapat diminimalisir 

apabila berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada dan saling 

berkoordinasi serta melakukan konsolidasi antara Kantah Kota Baubau dan 

Bapenda Kota Baubau untuk dapat menemukan kesamaan pendapat sesuai 

apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait 

penetapan jumlah BPHTB. 

 Dari deskripsi tersebut di atas penulis dapat merumuskan satu isu 

yakni “kurangnya koordinasi antara Kantor Pertanahan Kota Baubau 

dan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam penetapan jumlah 

BPHTB”  

 

2. Peningkatan Kualitas Data Informasi Bidang Tanah dalam mendukung 

Program PTSL di Kelurahan Lamangga 

Sebelum menetapkan lokasi yang menjadi sasaran PTSL untuk tahun 

berikutnya terlebih dahulu dilakukan perencanaan untuk menetapkan lokasi 

penyeberan target PTSL secara terpusat di beberapa Desa/Kelurahan 

dan/atau Kecamatan. Pada tahapan perencanaan ini, Kepala Kantor 

Pertanahan menyusun/mereview/merevisi dan menetapakan Roadmap 
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pelaksanaan program PTSL sehingga pada pelaksanaan kegiatan nantinya 

dapat terlaksana dengan baik, terukur serta dapat mencapai target yang ada. 

Namun pada pelaksanaan dilapangan sering terjadi hambatan-hambatan 

sehingga target yang telah ada tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. 

Seperti di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau pada tiga 

kesempatan pelaksanaan program PTSL secara berturut-turut hanya sekali 

memenuhi target. Pada Tahun 2017 dari target yang ada hanya tercapai 

setengah dari jumlah target yang ditetapkan, kemudian pada Tahun 2018 hal 

serupa terjadi dimana target tidak terpenuhi. Secara detail dapat dilihat pada 

table berikut : 

Tahun Lokasi Target Pemetaan Sertipikat K1 K2 K3 

2017 Lamangga 100 62 60 60 0 0 

2018 Lamangga 200 100 100 100 0 100 

2019 Lamangga 89 89 89 89 0 0 
Tabel 1.2 Program PTSL di Kelurahan Lamangga 

 

Berdasarkan data dalam sistem KKP Kantah Kota Baubau, saat ini 

bidang tanah di Kelurahan Lamangga telah bersertipikat dengan luas 549.551 

M2 dari total luas Kelurahan Lamangga 622.486 M2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Peta Kelurahan Lamangga (Sumber: GeoKKP Kantah Kota Baubau) 
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Keterangan : 
-              Bidang Tanah Bersertipikat 
-              Batas Kelurahan 

 

Masih terdapat bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat di 

Kelurahan Lamangga dan hal ini menjadi fokus perhatian penulis untuk 

menyediakan data informasi yang akurat dalam bentuk peta dan list nama 

terkait bidang-bidang tanah tersebut untuk nantinya dapat menjadi rujukan 

dalam penetapan besaran volume PTSL di Kelurahan Lamagga pada tahap 

perencenaan sehingga dapat meminimalisir target yang tidak tercapai dan 

juga menjadi pedoman bagi Tim fisik maupun yuridis PTSL pada saat 

kegiatan berlangsung.  

  Berdasarkan Roadmap Rencana PTSL Kota Baubau Tahun 2021-

2025 Kelurahan Lamangga masuk dalam rencana PTSL tahun 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Roadmap Rencana PTSL Kota Baubau 2021-2025 (sumber: Arcmap Seksi 

Survey dan Pemetaan Kantah Kota Baubau) 
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Adapun rumusan isu dari permasalahan di atas adalah “tidak 

terpenuhinya target PTSL di Kelurahan Lamangga pada Tahun 2017 

dan 2018”. 

3. Optimalisasi Pelaksanaan Digitalisiasi Warkah DI 208 di Kantor Pertanahan 

Kota Baubau 

  Kebijakan Transformasi digital di Kementerian Agraria telah 

diberlakukan salah satu aktualisasi transformasi digital adalah dilakukannya 

digitalisasi Warkah. Pelaksanaan digitalisasi warkah Di Kantor Pertanahan 

Kota Baubau saat ini belum optimal dilihat dari jumah warkah yang ada saat 

ini masih sangat terlampau jauh dengan berkas warkah yang telah 

terdigitalisasi. Secara detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.3 Rekap Warkah Digital Harian Kanwil ATR/BPN Sulawesi tenggara 
 

 Progress warkah digital Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara pada tanggal 22 Juni 

2022 sebagaimana pada table dibawah ini: 
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Tabel 1.4 Progres Warkah Digital Kanwil ATR/BPN Sultra pertanggal 22/06/2022 

   

   Berdasarkan data di atas Pelaksanaan digitalisasi warkah di 

Kantor Pertanahan Kota Baubau mengalami penurunan persentase sebesar 

3% dari bulan maret sampai dengan agustus tahun 2022. Hal ini terjadi 

dikarenakan semakin bertambahnya jumlah warkah setiap hari tetapi tidak 

diimbangi dengan warkah digitalnya. Oleh karena itu, pentingnya untuk 

mengoptimalisiasi digitalisasi warkah agar terjadi peningkatan persentase. 

   Telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan jumlah 

warkah digital salah satu upaya dengan membentuk sebuah Tim percepatan 

digitalisasi warkah di Kantor Pertanahan Kota Baubau tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak berjalan efektif disebabkan beberapa anggota tim ada 

yang sudah tidak aktif lagi sebagai pegawai di Kantor Pertanahan Kota 

Baubau. 

   Berdasarkan uaraian di atas, penulis dapat merumuskan isu yakni 

“kurang optimalnya digitalisasi warkah DI 208 di Kantor Pertanahan 

Kota Baubau”. 
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B. Pemilihan Isu 

   Setelah memahami ketiga isu yang penulis deskripsikan di atas, 

maka untuk menentukan satu isu (core issue) yang akan dianalisis lebih dalam, 

selanjutnya akan dilakukan penapisan/pemilihan isu dengan menggunakan 

teknik penapisan isu. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menapis isu 

adalah teknik USG (Urgency= seberapa mendesak suatu isu harus dianalisis dan 

ditindak lanjuti, Seriousness= seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan 

dengan akibat yang akan ditimbulkan, Growth= seberapa besar kemungkinan 

memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera). Untuk mengetahui Isu 

terpilih dapat dilihat pada table berikut : 

 

No. Isu Penilai Urgency 
Seriousn

ess 
Growth Total 

Pering
kat 

1 Kurangnya 
Koordinasi antara 
Kantor Pertanahan 
Kota Baubau dalam 
penetapan jumlah 

BPHTB 

Dirham, S.H (Mentor) 2 2 2 23 II 

Muh. Riyan Kachfi Boer, 
S.H (Senior) 

3 2 2 

Penulis 2 4 3 

2 Tidak terpenuhinya 
target PTSL di 

Kelurahan 
Lamangga pada 
Tahun 2017 dan 

2018 

Dirham, S.H (Mentor) 3 2 2 21 III 

Muh. Riyan Kachfi Boer, 
S.H (Senior) 

2 2 2 

Penulis 2 3 3 

3 Kurang optimalnya 
digitalisasi warkah 

DI 208 

Dirham, S.H (Mentor) 3 3 4 30 I 

Muh. Riyan Kachfi Boer, 
S.H (Senior) 

3 4 3 

Penulis 3 4 3 

Tabel 1.5 Teknik penapisan isu USG 

Keterangan :    

- Diberi skala 1-5 dengan ketentuan tingkatan 1=sangat kecil 

hingga 5=sangat besar 

- Nilai total tertinggi menjadi isu terpilih 

 

Interval Penentuan Prioritas: 

- Angka 1 ; Sangat Tidak Mendesak/Gawat Dan Dampak. 

- Angka 2 : Tidak Mendesak/Gawat/Dampak. 

- Angka 3 : Cukup Mendesak/Gawat/Dampak. 

- Angka 4 : Mendesak/Gawat/Dampak. 
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- Angka 5 : Sangat Mendesak/Gawat/Dampak 

 

Berikut uraian hasil penilaian Isu dengan metode USG : 

1. Urgency 

Isu “Kurang optimalnya digitalisasi warkah DI 208” mendapatkan nilai 

tertinggi (skor 3) dengan alas an hal ini harus disikapi (cukup mendesak) 

dikarenakan apabila tidak segera dilakukan maka akan terus menerus 

mengalami penurunan persentase warkah digital mengingat semakin 

bertambahnya berkas warkah dan tidak diimbangi dengan warkah digitalnya. 

2. Seriousness 

Isu “Kurang optimalnya digitalisasi warkah DI 208” mendapat nilai yang 

sama dengan isu “kurangnya koordinasi antara Kantor Pertanahan Kota buabau 

dan Badan Pendapatan Daerah Kpota Baubau dalam penetpan jumlah BPHTB” 

dengan alasan sama-sama perlu ditindaki (mendesak). Untuk isu terpilih sebagai 

upaya untuk mengatasi permasalahan berkas yang hilang, rusak, atau tercecer.  

3. Growth 

Ketiga isu memiliki nilai yang sama (skor 3), untuk isu terpilih perlu ditindaki 

karena agar menghindari penumpukan beban kerja khususnya dalam digitalisasi 

warkah mengingat dokumen warkah selalu bertambah. 

 

Setelah melalalui penapisan isu yang menghasilakan isu terpilih yakni 

“Kurang optimalnya digitalisasi warkah DI 208” maka selanjutnya penulis 

melakukan analisis mendalam terhadap isu terpilih untuk mencari tahu 

penyebab terjadinya isu dengan menggunakan teknik analisis  fishbone 4M 

sebagai berikut : 
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Bagan 3.2 Diagram Analisis Fishbone 

Sebab-sebab terjadinya isu 

1. Spesifikasi penyimpanan data masih rendah 

2. Pelaksanaan digitalisasi tidak tersistematis 

3. Kurangnya kosistensi petugas dalam hal ini Tim Alih Media dalam 

pelaksanaan digitalisasi warkah 

4. Berkas semakin bertambah tetapi tidak diimbangi dengan warkah digital 

Dampak jika isu tidak terselesaikan  

1. Digitalisasi warkah berjalan lambat 

2. Tertinggal dengan Kantor Pertanahan Lain dalam digititalisasi warkah 

3. Warkah berpotensi hilang atau tercecer 

 

C. Penentuan Gagasan Pemecahan Isu 

Berdasarkan penyebab terjadinya isu terpilih maka penulis 

mengemukakan beberapa gagasan penyelesaian isu diantaranya : 

1. Mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi warkah dengan pola kerja yang 

tersistematis 

2. Peningkatan kapasitas penyimpanan data 

3. Menambah jumlah petugas digitalisasi warkah 

 

Penentuan alternative penyelesaian mana yang paling tepat untuk 

mengatasi core issue yang telah terpilih sebelumnya, maka perlu dilakukan 

analisis tapisan dengan menggunakan metode Mc. Namara. Tapisan ini 

digunakan untuk melihat derajat kemungkinan implementasi dari setiap 

alternatif penyelesaian yang dihasilkan. Indikator yang dipakai adalah tingkat 

Efektifitas, Efisiensi dan Kemudahan. Berdasar dari teknikanalisis Mc Namara 

(Sianipar dan Entang, 2001), maka didapatkan strategi yang paling prioritas. 
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No Gagasan Penilai Efektifita
s 

Efisiens
i 

Kemud
ahan 

Total Pering
kat 

1 Mengoptimalkan 
pelaksanaan 

digitalisasi warkah DI 
208 dengan pola kerja 

yang tersistematis 
dan terukur 

Dirham, S.H (Mentor) 4 4 4 36 I 

Muh. Riyan Kachfi 
Boer, S.H (Senior) 

3 4 4 

Penulis 4 5 4 

2 Peningkatan kapasitas 
penyimpanan data 

Dirham, S.H (Mentor) 2 2 4 25 II 

Muh. Riyan Kachfi 
Boer, S.H (Senior) 

2 3 3 

Penulis 3 2 4 

3 Menambah jumlah 
petugas digitalisasi 

warkah 

Dirham, S.H (Mentor) 3 2 2 25 III 

Muh. Riyan Kachfi 
Boer, S.H (Senior) 

4 3 2 

Penulis 4 2 3 

Tabel 1.6 Analisis Mc. Namara 

 

Keterangan: 

Efektif    Efesiensi    Kemudahan 

5 = Sangat Efektif  5 = Sangat Efesien   5 = Sangat Mudah 

4 = Efektif   4 = Efesien    4 = Mudah 

3 = Cukup Efektif  3 = Cukup Efesien   3 = Cukup Mudah 

2 = Tidak Efektif   2 = Tidak Efesien   2 = Tidak Mudah 

1 = Sangat Tidak Efektif  1 = Sangat Tidak Efesien  1 = Sangat Tidak Mudah 

 

Berdasarkan hasil analisis Mc. Namara maka di tentukan bahwa gagasan 

Mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 dengan pola 

kerja yang tersistematis dan terukur menjadi prioritas dan disusun 

rancangan kegiatan karena memiliki nilai total yang paling tinggi. Sehingga 

dianggap menjadi gagasan yang paling tepat dalam menyelesaikan isu yang ada. 
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D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi  

 

 

 

 

 

Unit Kerja : Analis Hukum Pertanahan, Seksi Penetapan Hak dan 
Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kota Baubau 

   

Identifikasi Isu : 1. Kurangnya Koordinasi antara Kantor Pertanahan 
Kota Baubau dalam penetapan jumlah BPHTB 

  2. Tidak terpenuhinya target PTSL di Kelurahan 
Lamangga pada Tahun 2017 dan 2018 

  3. Kurang optimalnya digitalisasi warkah 
   
Isu yang Diangkat : Kurang optimalnya digitalisasi warkah 

   
Gagasan Pemcahan Isu : Mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi warkah 

dengan pola kerja yang tersistematis 

FORMULIR RANCANGAN AKTUALISASI 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi mata Pelatihan 
Kontribusi Terhadap 
Visi Misi Organisasi 

Penguatan Nilai Organisasi 

1 Persiapan 1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor Laporan hasil inventarisasi 
dokumen warkah 

             kegiatan ini diawali dengan konsultasi 
kepada pimpinan/mentor untuk mendapatkan 
saran dan masukan dengan cara sopan dan 
santun hal ini mencerminkan nilai Harmonis 
dan kolaboratif 

suatu bentuk 
perrwujudan upaya 
transformasi digital 
yang memberikan 
kontribusi pada misi 
kementerian agraria 
dan tata ruang/ 
badan pertanahan 
nasional yaitu 
Menyelenggarakan 
Pelayanan  
Pertanahan dan 
Penataan Ruang 
yang Berstandar 
Dunia 

Adanya laporan hasil 
inventarisasi sebagai 
bentuk pertanggung 
jawaban atas pekerjaan 
yang telah dilakukan 
sebagai penguatan pada 
nilai Kementerian agararia 
dan tata  ruang /badan 
pertanahan nasional yaitu 
Melayani, Profesional dan 
Terpercaya 

2) Persiapan ruangan kerja           pada tahapan kegiatan persiapan, 
inventarisasi, dan pemilahan merupakan 
rangkaian tahapan kegiatan dengan tujuan 
untuk menjaga agar dokumen yang ada dapat 
terkontrol hal ini merupakan implementasi dari 
nilai berorientasi pelayanan,  akuntabel dan 
kompeten 

3) Inventarisasi dokumen/arsip dengan adanya inventarisasi 
dokumen warkah maka dapat 
diketahui jumlah dokumen 
yang akan disiapkan untuk 
pelaksanaan pemindaian dan 
upload dokumen sehingga 
dapat memudahkan petugas 
dalam melaksanakan 
pemindaian 

4) Pemilahan dokumen  

2 melakukan 
digitalisasi 
warkah 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor 150 Warkah Digital              kegiatan ini diawali dengan konsultasi 
kepada pimpinan/mentor untuk mendapatkan 
saran dan masukan dengan cara sopan dan 
santun hal ini mencerminkan nilai Harmonis 
dan kolaboratif 

optimalisasi 
digitalaisasi warkah 
merupakan 
perwujudan dari 
kebijakan 
transformasi digital 
sesuai dengan visi 
kementerian menuju 
institusi berkelas 
dunia 

dengan pengoptimalan 
digitalisasi warkah  dapat 
meningkatkan pelayanan 
publik khusunya pada 
pengarsipan sebab dapat 
memnimalisir terjadinya 
kehilangan atau 
tercecernya berkas  
sehingga terselenggaranya 
pelayanan publikyang 
maksimal dan 
menumbuhkan rasa 
kepercayaan kepada 
masyarakat sesuai denan 
nilai kementerian agraria 
dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional yaitu 
Melayani, Profesional dan 
Terpercaya. 

2) menyiapkan berkas warkah yang akan di 
scan 

            menyediakan dokumen warkah sebelum 
pelaksanaan pemindaian merupakan 
implementasi nilai berorientasi pelayanan dan 
akuntebel kemudian dilanjutkan dengan 
pemindaian, penamaan dokumen sesuai 
ketentuan yang ada, menyimpan hasil scan ke 
folder khusus berdasarkan jenis warkah dan 
pertahun merupakan implementasi nilai 
akuntabel, kompeten dan adaptif. 
              pengecekan ulang file  untuk 
menentukan kelayakan file yang dihasilkan 
dapat dipakai atau tidak hal ini merupakan 
implementasi nilai akuntabel dan kompeten. 
                mengupload dan membuat rekapan 
harian sesuai dengan nilai berorientasi 
pelayanan, akuntabel, dan kompeten 

3) melakukan scan warkah   

4) memberi nama file (indexing)    

5) menyimpan hasil scan berkas ke folder 
khusus 

  

6) mengecek kelayakan data dan hasil 
pemindaian termasuk hasil indexing 

  

7) mengupload hasil scan ke dalam aplikasi 
Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 

terlaksananya kegiatan 
digitalisasi warkah sehingga 
terjadi progres peningkatan 
jumlah warkah digital   

    8) membuat berita acara hasil upload 
warkah 
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Tabel 1.7 Rencana kegiatan

3 Inventarisasi hasil 
kegiatan 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor Laporan Inventarisasi              kegiatan ini diawali dengan konsultasi 
kepada pimpinan/mentor untuk mendapatkan 
saran dan masukan dengan cara sopan dan 
santun hal ini mencerminkan nilai Harmonis 
dan kolaboratif 

suatu bentuk 
perrwujudan upaya 
transformasi digital 
yang memberikan 
kontribusi pada misi 
kementerian agraria 
dan tata ruang/ 
badan pertanahan 
nasional yaitu 
Menyelenggarakan 
Pelayanan  
Pertanahan dan 
Penataan Ruang 
yang Berstandar 
Dunia 

Adanya laporan hasil 
evaluasi sebagai bentuk 
pertanggung jawaban atas 
pekerjaan yang telah 
dilakukan sebagai 
penguatan pada nilai 
Kementerian agarariadan 
tat ruang /badan 
pertanahan nasional yaitu 
Melayani, Professional dan 
Terpercaya 

2) Membuat daftar nama berkas yang 
telah terupload   

             membuat daftar nama berkas yang 
telah teruplaod untuk mengetahui sejauh 
mana progres yang telah berjalan merupakan 
bentuk implementasi nilai akuntabel kemudian 
melakukan verifikasi ulang dan membuat 
laporan tentang hasil evaluasi adalah bentuk 
implementasi nilai berorientasi pelayanan, 
akuntabel dan kompeten  

3) Memverifikasi ulang hasil kegiatan 
untuk memastikan kesesuaian data    

4) Membuat laporan tentang hasil 
Inventarisasi 

dengan melakukan 
inventarisasi hasil kegiatan 
dapat mengukur sejauh mana 
progres yang telah berjalan 
dalam digitalisasi warkah 

4 Penataan kembali 
dokumen warkah 
yang telah 
terdigitalisasi 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor 

Laporan Hasil Penataan 

             kegiatan ini diawali dengan konsultasi 
kepada pimpinan/mentor untuk mendapatkan 
saran dan masukan dengan cara sopan dan 
santun hal ini mencerminkan nilai Harmonis 
dan kolaboratif 

suatu bentuk 
perrwujudan upaya 
transformasi digital 
yang memberikan 
kontribusi pada misi 
kementerian agrarian 
dan tata ruang/ 
badan pertanahan 
nasional yaitu 
Menyelenggarakan 
Pelayanan  
Pertanahan dan 
Penataan Ruang 
yang Berstandar 
Dunia 

Adanya laporan hasil 
penataan sebagai bentuk 
pertanggung jawaban atas 
pekerjaan yang telah 
dilakukan sebagai 
penguatan pada nilai 
Kementerian agarariadan 
tat ruang /badan 
pertanahan nasional yaitu 
Melayani, Profesional dan 
Terpercaya 

2) memeriksa kembali dokumen warkah 
yang telah dipindai sesuai dengan 
kondisi dan jumlah sebelumnya  

             melakukan pemeriksaan kembali 
dokumen warkah yang telah dipindai untuk 
memastikan bahwa tidak ada kekurangan 
berkas merupakan sikap dari nilai akuntabel, 
setelah itu memberi tanda/stempel pada 
berkas implementasi nilai 
berorientasipelayanan dan akuntabel 
kemudian mengembalikan dokumen dengan 
penataan yang rapi merupakan implementasi 
nilai kompeten 

3) Memberi tanda/stempel pada lembar 
dokumen yang telah dipindai 

Dokumen warkah yang telah 
terpindai dilakukan penataan 
ulang sehingga terlihat rapi 
dan mudah untuk ditemukan 

4) mengembalikan dokumen ke tempat 
penyimpanan 

5) menata dokumen warkah agar 
terlihat rapi dan mudah untuk 
ditemukan 
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E. Rencana Kegiatan 

 

 

Tabel 1.8 Jadwal rencana kegiatan aktualisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
Inventarisasi 

Dokumen Warkah

2

melakukan 

digitalisasi warkah

3
Inventarisasi hasil 

kegiatan

4

Penataan kembali 

dokumen warkah 

yang telah 

terdigitalisasi

JULI
NO KEGIATAN

L 
 
I 
 
B 
 
U 
 
R 

L 
 
I 
 
B 
 
U 
 
R 

L 
 
I 
 
B 
 
U 
 
R 

L 
 
I 
 
B 
 
U 
 
R 

L 
 
I 
 
B 
 
U 
 
R 
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LAMPIRAN : 

 

Lampiran 4.1 Rekapitulasi penerapan nilai berakhlak dalam tahapan kegiatan 

aktualisasi 

No
. 

Kegiatan/Tahapan Kegiatan 

Jumlah Penerapan/Habituasi Nilai 

Berorien
tasi 
Pelayana
n 

Aku
ntab
el 

Kom
pete
n 

Har
mon
is 

Lo
ya
l 

Ad
apt
if 

Kola
bora
tif 

Ju
ml
ah 

1 Persiapan                   
- Konsultasi dengan 

pimpinan/mentor       1 1   1 3 
- Persiapan ruangan kerja 1 1 1         3 
- Inventarisasi 

dokumen/arsip 1 1 1         3 
- Pemilahan dokumen  1 1 1           

2 melakukan 
digitalisasi warkah                   

- 
Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor       1 1   1 3 

- 
menyiapkan berkas warkah 
yang akan di scan  1 1           2 

- melakukan scan warkah    1  1     1    3 

- 

memberi nama file 
(indexing) sesuai dengan 
ketentuan    1 1     1   3 

- 
menyimpan hasil scan 
berkas ke folder khusus    1 1     1   3 

- 

mengecek kelayakan data 
dan hasil pemindaian 
termasuk hasil indexing   1 1         2 

- 

mengupload hasil scan ke 
dalam aplikasi 
Komputerisasi Kegiatan 
Pertanahan (KKP) 1 1 1         3 

- 
membuat berita acara hasil 
upload warkah 1 1 1         3 

3 Inventarisasi hasil 
kegiatan                   

- 
Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor       1 1   1 3 

- 
Membuat daftar nama 
berkas yang telah terupload   1           1 

- 

Memverifikasi ulang hasil 
kegiatan untuk memastikan 
kesesuaian data   1  1 1     

 
  3 

- 
Membuat laporan tentang 
hasil evaluasi 1   1     1   3 
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4 Penataan kembali 
dokumen warkah 
yang telah 
terdigitalisasi                   

- 
Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor       1 1   1 3 

- 

memeriksa kembali 
dokumen warkah yang telah 
dipindai sesuai dengan 
kondisi dan jumlah 
sebelumnya   1           1 

- 

Memberi tanda/stempel 
pada lembar dokumen yang 
telah dipindai 1 1           2 

- 
mengembalikan dokumen ke 
tempat penyimpanan     1         1 

- 

menata dokumen warkah 
agar terlihat rapi dan mudah 
untuk ditemukan     1         1 

Jumlah 9 14 13 4 4 4 4 49 
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BAB III 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Role Model 

 

Gambar 2.3 Kepala KantorPertanahan Kota Baubau 

 

Role model adalah seseorang yang dapat dijadikan teladan yang baik dari 

pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari. Role model dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat menerapkan nilai-nilai Bela Negara, 

BerAKHLAK serta mendukung terwujudnya Smart  Governance dan hal positif lain 

yang dipandang patut dijadikan teladan.  

Dalam pelaksanaan aktualisasi Pendidikan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 

2022, penulis dalam hal ini memilih role model di lingkungan kerja yaitu di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau. Dengan menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kota 

Baubau sebagai Role Model yaitu Bapak Asmanto Mesman, S.SiT., M.M.  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-sehari beliau selalu 

menunjukkan sikap yang patut diteladani yang menunjukkan penerapan nilai 

BerAKHLAK diantaranya nilai harmonis dan loyal ditunjukkan dengan 

melaksanakan apel pagi setiap minggunya, penerapan nilai kolaboratif ditunjukkan 

dengan mengadakan rapat dan melibatkan seluruh jajaran pegawai Kantor 

Pertanahan Kota Baubau serta bekerjasama dengan media lokal untuk 

menyeberluaskan program dan kegiatan Kantor Pertanahan Kota Baubau, penerpan 

nilai Berorientasi Pelayanan ditunjukkan dengan mengutamakan kepentingan 

masyarakat dengan meluncurkan layanan karpet merah layanan prioritas bagi 

pemohon tanpa kuasa dan juga peduli terhadap kondisi lingkungan kantor dengan 
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melakukan perbaikan dari aspek fisik bangunan dan sumber daya manusia sikap 

beliau menunjukkan. 

 

B. Realisasi Aktualisasi 

1. Realisasi Kegiatan 

Berikut penulis uraikan realisasi kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang telah 

penulis laksanakan selama aktualisasi di Kantor Pertanahan Kota Baubau 

disertai dengan evidence disetiap tahapan kegiatannya: 

a. Persiapan 

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan penulis melakukan 

konsultasi dengan kepala kantor dan mentor untuk menyampaikan hal-hal 

yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi agar kegiatan 

yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau. Konsultasi ini sekaligus membahas keseluruhan 

kegiatan yang  hendak dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kemudian setelah tahapan persiapan terlaksana dilanjutkan dengan 

melakukan pengecekan ruangan penyimpanan warkah yang hendak 

dijadikan sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan digitalisasi warkah 

mulai dari inventarisasi berkas, menyiapkan berkas melakukan scaning, 

mengupload file, dan melakukan penataan kembali berkas yang telah 

terdigitalisasi.  

 

 

Gambar 2.4 Konsultasi Mentor Gambar 2.5 Konsultasi Pimpinan 
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Setelah pengecekan ruangan kemudian penulis menginventarisasi 

berkas-berkas warkah yang akan di scan adapun berkas yang berhasil 

diinventarisasi sebanyak 201 berkas warkah DI 208 pendaftaran hak 

pertama kali tahun 2021 yang objeknya terletak di 31 kelurahan Kota 

Baubau. Adapun daftar inventarisasi warkah dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

NO KELURAHAN TAHUN JENIS  JUMLAH 

1 Sulaa 2021 Pendaftaran hak  34 

2 Waruruma 2021 Pendaftaran hak  1 

3 Tampuna 2021 Pendaftaran hak  6 

4 BWI 2021 Pendaftaran hak  14 

5 Labalawa 2021 Pendaftaran hak  16 

6 Lipu 2021 Pendaftaran hak  10 

7 Kadolo 2021 Pendaftaran hak  6 

8 kadolokatapi 2021 Pendaftaran hak  2 

9 Katobengke 2021 Pendaftaran hak  18 

10 Wajo 2021 Pendaftaran hak  3 

11 Bataraguru 2021 Pendaftaran hak  5 

12 Tarafu 2021 Pendaftaran hak  5 

13 Kadolomoko 2021 Pendaftaran hak  13 

14 Baadia 2021 Pendaftaran hak  6 

15 Palabusa 2021 Pendaftaran hak  21 

16 kaisabu  baru 2021 Pendaftaran hak  3 

17 Wameo 2021 Pendaftaran hak  2 

18 bone-bone 2021 Pendaftaran hak  2 

Gambar 2.6 Pengecekan Ruangan Kerja 
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Berdasarkan hasil inventarisasi penulis mendapati 201 berkas 

warkah pendaftaran hak pertama kali tahun 2021 yang masih tersisa. 

 

Selanjutnya melakukan pemilahan dokumen warkah yang akan di 

scan. Pemilahan ini berdasarkan jenis warkah. Adapun jenis warkah yaitu 

warkah pendaftaran hak pertama kali tahun 2021 sesuai dengan arahan 

kepala kantor dan diskusi dengan teman-teman petugas warkah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Lakologou 2021 Pendaftaran hak  3 

20 Kolese 2021 Pendaftaran hak  2 

21 tanganapada 2021 Pendaftaran hak  1 

22 Bugi 2021 Pendaftaran hak  1 

23 lowu-lowu 2021 Pendaftaran hak  6 

24 Kantalai 2021 Pendaftaran hak  13 

25 nganganaumala 2021 Pendaftaran hak  2 

26 Batulo 2021 Pendaftaran hak  1 

27 Lamangga 2021 Pendaftaran hak  1 

28 Liabuku 2021 Pendaftaran hak  1 

29 Wangkanapi 2021 Pendaftaran hak  1 

30 Sukanayo 2021 Pendaftaran hak  1 

31 Liwuto 2021 Pendaftaran hak  1 
JUMLAH 201 

Tabel 1.9 Inventarisasi Warkah DI 208 Pendaftaran hak Tahun 2021 

Gambar 2.7 Pemilahan dokumen 

Mentor 
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b. Digitalisasi Warkah 

Setelah terlaksananya kegiatan pertama yaitu persiapan maka 

selanjutnya memasuki tahap pelaksanaan digitalisasi warkah. Kegiatan ini 

merupakan kegiatan initi dari pada keseluruhan kegiatan yang penulis susun 

dalam rancangan aktualisasi dengan menetapkan target 150 warkah digital 

sebagai output dari kegiatan ini.  

Pada kegiatan ini, dimulai dengan tahapan kegiatan konsultasi dengan 

pimpinan dan mentor konsultasi yang dilaksanakan ini baik dari mentor dan 

pimpinan memberi saran dan masukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan 

dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya penulis menyiapkan berkas 

warkah yang akan dipindai dari hasil inventarisasi dan pemilahan 

sebelumnya. Berkas-berkas tersebut satu persatu dilepaskan dari jepitan klip 

hekter dan memisahkan dokumen-dokumen yang tidak perlu untuk dipindai 

seperti dokumen yang ganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah berkas siap maka selanjutnya penulis melakukan proses 

pemindaian dokumen warkah dengan menggunakan alat scan dan komputer 

yang tersedia di ruang warkah. Berkas yang berhasil dipindai sebanyak 197 

dari 201 berkas 4 berkas lainnya tidak dipindai karena berkas tidak lengkap. 

Berkas yang tidak lengkap tersebut disebabkan pada saat pemindahan 

berkas ke gedung baru sehingga menyebabkan berkas tercecer. Adapun 

rincian dokumen yang dipindai sebagai berikut : 

Gambar 2.8 dokumen yang akan dipindai 
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1. tanda terima dokumen; 

2. SK. Pemberian hak 

3. alas hak; 

4. BPHTB; 

5. PBB; 

6. berita acara pemeriksaan lapang; 

7. risalah panitia pemeriksaan tanah A; 

8. surat permohonan 

9. data pemohon; 

10. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah 

11. Surat pernyataan dan pemasangan tanda batas bidang tanah 

12. Risalah pengolahan data 

13. KTP; 

14. KK. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Selanjutnya setelah berkas terpindai dilakukan proses indexing atau 

penamaan file dengan format  yakni W_(digit di 208)_(Tahun Warkah). File 

yang telah diberi nama kemudian disimpan pada folder khusus berdasarkan 

kelurahan letak objek tanah. 

 

 

Gambar 2.9 Pemindaian 
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Pada tahapan berikutnya penulis mengecek kelayakan data dan hasil 

pemindaian termasuk hasil indexing/ penamaan file sebagai quality control 

terhadap file yang akan diunggah. File hasil pemindaian dicek satu persatu 

apakah sudah lengkap dan kualitasnya baik apabila ditemukan file yang tdk 

lengkap dan kualitasnya kurang bagus maka tidak dilanjutkan dalam proses 

upload. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 hasil indexing Gambar 2.11 FolderKhusus 

Gambar 2.12 Pengecekan file hasil pemindaian 
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setelah pengecekan kelayakan data dan hasil pemindaian termasuk hasil 

indexing/ penamaan file dilanjutkan dengan mengupload file tersebut kedalam 

aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Tahapan kegiatan upload file 

berhasil mencapai target awal sebanyak 150 warkah digital. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 hasil pemindaian 

Gambar 2.14 bundel warkah digital Gambar 2.15 Upload file warkah Gambar 2.16 hasil upload warkah 
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Pada tahapan kegiatan terakhir dalam kegiatan dua ini adalah membuat 

berita acara hasil upload warkah . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Inventrisasi hasil kegiatan 

Pada kegiatan ketiga ini, penulis melakukan  inventarisasi hasil kegiatan 

sekaligus sebagai evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang telah penulis 

laksanakan sebelumnya dengan output keegiatan berupa laporan 

inventarisasi hasil kegiatan. Kegiatan ini diawali dengan konsultasi dengan 

pimpinan dan mentor untuk mendapatkan masukan, arahan maupun saran. 

Pada tahapan berikutnya penulis membuat daftar nama berkas yang telah 

terupload sebanyak 150 file warkah. Daftar nama berkas dapat dilihat pada 

tabel terlampir. 

Kemudian pada tahapan selanjutnya penulis melakukan evaluasi 

terhadap hasil pekerjaan. Dalam pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan 

baik. Namun dalam proses scan terdapat beberapa berkas yang tidak lengkap 

sehingga dieliminasi untuk kemudian nantinya dilakukan pencarian berkas. 

Selain itu pada hasil scan juga terdapat beberapa yang tidak memenuhi 

satandar seperti hasil scan tidak mengikuti ukuran kertas. Pada tahapan 

kegiatan selanjutnya penulis membuat laporan tentang hasil inventarisasi. 

Adapun laporan inventarisasi terlampir. 

Gambar 2.17 Berita acara alih media Gambar 2.18 Daftar arsip alih media 
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d. Penataan kembali dokumen warkah yang  telah terdigitalisasi 

Kegiatan penataan dokumen untuk mengembalikan dokumen yang telah 

terdigitalisasi ke tempat semula dan dlakukan dengan penataan yang rapi 

sehingga mudah untuk dijumpai apabila pencarian warkah. Kegiatan ini 

dapat memudahkan petugas warkah dalam melaksanakan tugsnya sehari-

sehari. Output dari kegiatan ini berupa laporan hasil penataan. Adapun 

tahapan awal yang dilakasnakan dalam kegiatan ini adalah konsultasi kepada 

mentor dan pimpinan, konsultasi ini dilakukan untuk mendapatkan saran 

dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat terlaksana dengan 

baik. 

Setelah melaksanakan konsultasi dilanjutkan dengan memeriksa 

dokumen-dokumen yang telah terdigitalisasi untuk mengetahui kesesuaian 

dengan kondisi dan jumlah sebelumnyahal ini dilakukan untuk menghindari 

terjadinya ketidaksesuaian dengan kondisi berkas saat sebelum digitalisasi 

dilaksanakan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Kemudian tahapan selanjutnya penulis memberi tanda/ stempel pada 

lembar dokumen yang telah terdigitalisasi yang menunujukkan bahwa file 

yang diupload telah sesuai dengan aslinya. 

 

Gambar 2.19 berkas yang diperiksa 
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 Tahapan berikutnya adalah mengembalikan dokumen ke tempat 

penyimpanan, berkas yang telah terdigitalisasi disusun dan dimasukkan 

kedalam bundel masing-masing bundel diberi kode warkah berdasarkah 

jenis, nomor DI 208, dan tahun. Agar memudahkan petugas dalam 

mengidentifikasi warkah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 berkas yang distempel Gambar 2.21 proses stempel berkas 

Gambar 2.21 warkah yang telah terbundelkan 
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Tahapan selanjutnya adalah menata dokumen warkah agar terlihat rapih dan 

mudah untuk ditemukan apabila petugas melakukan pencarian warkah. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II 

a. Uraian tahapan kegiatan dalam penerapan nilai BerAKHLAK 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK 

1 Persiapan 1) Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor 

Harmonis, Loyal dan kolaboratif    
kegiatan ini diawali dengan konsultasi kepada pimpinan/mentor untuk 
mendapatkan saran dan masukan dengan cara sopan dan santun.  
dengan indikator membangun lingkungan kerja yang kondusif, 
menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan Negara dan 
terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. 
  
berorientasi pelayanan,  akuntabel dan kompeten 

2) Persiapan ruangan 
kerja 

pada tahapan kegiatan persiapan, inventarisasi, dan pemilahan 
merupakan rangkaian tahapan kegiatan dengan tujuan untuk menjaga 
agar dokumen yang ada dapat terkontrol. Dengan indikator melakukan 
perbaikan tiada henti, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 
jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi dan melaksanakan 
tugas dengan kualitas terbaik. 

3) Inventarisasi 
dokumen/arsip 

4) Pemilahan 
dokumen  

2 melakuka
n 
digitalisas
i warkah 

1) Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor 

Harmonis, Loyal dan kolaboratif 
kegiatan ini diawali dengan konsultasi kepada pimpinan/mentor untuk 
mendapatkan saran dan masukan dengan cara sopan dan santun.  
dengan indikator membangun lingkungan kerja yang kondusif, 
menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan Negara dan 
terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. 
 
berorientasi pelayanan dan akuntebel 

2) menyiapkan 
berkas warkah 

menyediakan dokumen warkah sebelum pelaksanaan pemindaian 
dengan indikator ramah,cekatan,solutif dan dapat diandalkan dan  

Gambar 2.22 warkah yang telah tertata rapi 
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yang akan di scan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin 
dan berintegritas tinggi 
 
akuntabel, kompeten dan adaptif 
kemudian dilanjutkan dengan pemindaian, penamaan dokumen sesuai 
ketentuan yang ada, menyimpan hasil scan ke folder khusus 
berdasarkan jenis warkah dan pertahun. Dengan indikator penilaian  
melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin 
dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 
dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan. 
 
akuntabel dan kompeten 
pengecekan ulang file  untuk menentukan kelayakan file yang 
dihasilkan dapat dipakai atau tidak.  Dengan indikator penilaian  
melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin 
dan berintegritas tinggi dan  melaksanakan tugas dengan kualitas 
terbaik. 
 
berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten 
mengupload file warkah dan membuat berita acara hasil upload 
warkah dengan indikator memahami dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat,  melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin dan berintegritas tinggi dan  melaksanakan tugas 
dengan kualitas terbaik. 

3) melakukan scan 
warkah 

4) memberi nama file 
(indexing)  

5) menyimpan hasil 
scan berkas ke 
folder khusus 

6) mengecek 
kelayakan data 
dan hasil 
pemindaian 
termasuk hasil 
indexing 

7) mengupload hasil 
scan ke dalam 
aplikasi 
Komputerisasi 
Kegiatan 
Pertanahan (KKP) 

    8) membuat berita 
acara hasil upload 
warkah 

3 Inventari
sasi hasil 
kegiatan 

1) Konsultasi 
dengan 
pimpinan/mento
r 

Harmonis, Loyal dan kolaboratif               
kegiatan ini diawali dengan konsultasi kepada pimpinan/mentor untuk 
mendapatkan saran dan masukan dengan cara sopan dan santun.  
dengan indikator membangun lingkungan kerja yang kondusif, 
menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan Negara dan 
terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. 
 
akuntabel 

2) Membuat daftar 
nama berkas 
yang telah 
terupload 

membuat daftar nama berkas yang telah teruplaod untuk mengetahui 
sejauh mana progres yang telah berjalan dengan indikator penilaian  
melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin 
dan berintegritas tinggi. 
 
berorientasi pelayanan, akuntabel dan kompeten 
 kemudian melakukan verifikasi ulang dan membuat laporan tentang 
hasil evaluasi  dengan indikator memahami dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat,  melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, 
cermat, disiplin dan berintegritas tinggi dan  melaksanakan tugas 
dengan kualitas terbaik. 

3) Memverifikasi 
ulang hasil 
kegiatan untuk 
memastikan 
kesesuaian data   

4) Membuat 
laporan tentang 
hasil 
Inventarisasi 

4 Penataan 
kembali 
dokumen 
warkah 
yang 
telah 
terdigitali

1) Konsultasi 
dengan 
pimpinan/mento
r 

Harmonis, Loyal dan kolaboratif               
kegiatan ini diawali dengan konsultasi kepada pimpinan/mentor untuk 
mendapatkan saran dan masukan dengan cara sopan dan santun.  
dengan indikator membangun lingkungan kerja yang kondusif, 
menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan Negara dan 
terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. 
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b. Kontribusi output kegiatan terhadap pencapaian visi misi organisasi 

sasi akuntabel 

2) memeriksa 
kembali 
dokumen 
warkah yang 
telah dipindai 
sesuai dengan 
kondisi dan 
jumlah 
sebelumnya 

melakukan pemeriksaan kembali dokumen warkah yang telah dipindai 
untuk memastikan bahwa tidak ada kekurangan berkas  dengan 
indikator penilaian  melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 
jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. 
 
berorientasi pelayanan dan akuntabel 
setelah itu memberi tanda/stempel pada berkas  dengan indikator 
memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat,  melaksanakan 
tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan 
berintegritas tinggi dan  melaksanakan tugas dengan jujur, 
bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. 
 
kompeten 
kemudian mengembalikan dokumen ketempat penyimpanan dan 
menata dokumen dengan rapi dengan indikator penilaian 
melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 

3) Memberi 
tanda/stempel 
pada lembar 
dokumen yang 
telah dipindai 

4) mengembalikan 
dokumen ke 
tempat 
penyimpanan 

5) menata dokumen 
warkah agar 
terlihat rapi dan 
mudah untuk 
ditemukan 

Output  kegiatan Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi 

Laporan hasil inventarisasi 
dokumen warkah 

suatu bentuk perrwujudan upaya transformasi digital yang memberikan 
kontribusi pada misi kementerian agraria dan tata ruang/ badan 
pertanahan nasional yaitu Menyelenggarakan Pelayanan  Pertanahan 
dan Penataan Ruang 
yang Berstandar Dunia 

150 Warkah Digital 
  

optimalisasi digitalaisasi warkah merupakan perwujudan dari kebijakan 
transformasi digital sesuai dengan visi kementerian menuju institusi 
berkelas dunia 

Laporan Inventarisasi suatu bentuk perrwujudan upaya transformasi digital yang memberikan 
kontribusi pada misi kementerian agraria dan tata ruang/ badan 
pertanahan nasional yaitu Menyelenggarakan Pelayanan  Pertanahan 
dan Penataan Ruang 
yang Berstandar Dunia 

 Laporan Hasil Penataan suatu bentuk perrwujudan upaya transformasi digital yang memberikan 
kontribusi pada misi kementerian agrarian dan tata ruang/ badan 
pertanahan nasional yaitu Menyelenggarakan Pelayanan  Pertanahan 
dan Penataan Ruang 
yang Berstandar Dunia 

Tabel 1.11  Kontribusi output kegiatan terhadap pencapaian visi misi organisasi 
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c. Kontribusi Output Kegiatan terhadap Penguatan Nilai-Nilai Kementerian 

 

 

 

 

3. Manfaat Aktualisasi 

   Dengan terselenggaranya kegiatan aktualisasi ini, telah meningkatkan 

pemahaman penulis tentang arsip warkah dan pegelolaan arsip warkah dan buku tanah 

dan juga melalui aktualisasi ini penulis dapat lebih memahami pentingnya nilai-nilai 

BerAKHLAK dalam penerapannya terhadap pekerjaan.  

   Selain itu aktualisasi ini juga dapat menjadi motivasi bagi petugas warkah 

dalam melaksanakan tugasnya untuk terus memberikan pelayanan terbaik dalam 

mengelola warkah khususnya pada kegiatan digitalisasi sehingga Kantor Pertanahan 

Kota Baubau turut berkontribusi dalam mewujudkan visi transformasi digital di 

lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menuju 

institusi berstandar dunia. 

Output Kegiatan Penguatan Nilai Organisasi 

Laporan hasil inventarisasi 
dokumen warkah 

Adanya laporan hasil inventarisasi sebagai bentuk pertanggung jawaban 
atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai penguatan pada nilai 
Kementerian agararia dan tata  ruang /badan pertanahan nasional yaitu 
Melayani, Profesional dan Terpercaya 

150 Warkah Digital 
  
  

dengan pengoptimalan digitalisasi warkah  dapat meningkatkan pelayanan 
publik khusunya pada pengarsipan sebab dapat memnimalisir terjadinya 
kehilangan atau tercecernya berkas  sehingga terselenggaranya pelayanan 
publikyang maksimal dan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada 
masyarakat sesuai denan nilai kementerian agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya. 

Laporan Inventarisasi 
  

Adanya laporan hasil evaluasi sebagai bentuk pertanggung jawaban atas 
pekerjaan yang telah dilakukan sebagai penguatan pada nilai Kementerian 
agarariadan tat ruang /badan pertanahan nasional yaitu Melayani, 
Professional dan Terpercaya 

Laporan Hasil Penataan Adanya laporan hasil penataan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas 
pekerjaan yang telah dilakukan sebagai penguatan pada nilai Kementerian 
agarariadan tat ruang /badan pertanahan nasional yaitu Melayani, 
Profesional dan Terpercaya 

Tabel 1.12  Kontribusi Output Kegiatan terhadap Penguatan Nilai-Nilai Kementerian 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi 

Dalam pelaksanaan realisasi aktualisasi terdapat faktor pendukung dan 

penghambat yang penulis alami dalam kegiatan Optimalisasi Digitalisasi Warkah DI 208 

secara sistematis dan terukur di Kantor Pertanahan Kota Baubau. Berikut merupakan faktor 

pendukung dan penghambat realisasi aktualisasi : 

1. Faktor Pendukung 

Terselenggaranya aktualisasi ini dengan baik tak luput dari dukungan seluruh 

pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya kepala 

Kantor, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Mentor dan rekan-rekan kerja 

Kantor Pertanahan Kota Baubau. Tersediaya sarana penunjang dalam kegiatan di 

Kantor Pertanahan Kota Baubau yang sudah memadai sehingga dap at melancarkan 

kegiatan yang dilaksanakan. 

2. Faktor Penghambat 

Dalam pelaksanaan aktualisasi, penulis juga menjumpai hambatan-hambatan 

seperti ruangan kerja yang sempit sehingga ruang gerak menjadi terbatas. Juga dalam 

pelaksanaan aktualisasi penulis melaksanakan tugas perbantuan penulis di seksi 

Penendalian dan Penanganan Sengketa diantaranya menyusun surat tugas, membuat 

berita acara, menghadiri sidang perkara pengadilan dan melakukan peninjauan lapang. 

 

D. Tindak Lanjut 

Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk 

mendukung terwujudnya Smart Governance 

No. Kegiatan Nilai-Nilai Dasar 

PNS yang 

diaktualisasi 

Teknik Aktualisasi 

1 2 3 4 
1 Menginventarisasi warkah DI 208 

secara menyeluruh dengan 

membagi kedalam dua kategori 

yakni warkah telah terdigitalisasi 

dan warkah belum terdigitalisasi 

Akuntabel  

Kompeten 

Kolaboratif 

 Tetap menjaga 

integritas dan selalu 

bertanggung jawab 

serta menerapkan nilai-

nilai BerAKHLAK dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Selalu berkonsultasi 

dengan atasan agar 

kegiatan dapat berjalan 

baik tanpa mengganggu 
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pekerjaan utama 

 Berkolaborasi dengan 

petugas warkah  

2 Melakukan digitalisasi warkah DI 

208 untuk warkah yang belum 

terdigitalisasi 

Berorientasi 

pelayanan 

Akuntabel 

Kompeten 

Adaptif 

 Tetap menjaga 

integritas dan selalu 

bertanggung jawab 

serta menerapkan nilai-

nilai BerAKHLAK dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Rutin melakukan 

digitalisasi warkah 

setiap harinya 

3 Melengkapi berkas warkah DI 208 

yang telah terdigitalisasi tetapi 

tidak lengkap 

Berorientasi 

pelayanan 

Akuntabel 

Kompeten 

Adaptif 

 Tetap menjaga 

integritas dan selalu 

bertanggung jawab 

serta menerapkan nilai-

nilai BerAKHLAK dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Memahami pentingnya 

warkah digital agar 

tidak melakukan 

penginputan asal-

asalan. 

4 Menata arsip warkah secara 

keseluruhan 

Berorientasi 

pelayanan 

Akuntabel  

Kompeten 

Adaptif 

 Tetap menjaga 

integritas dan selalu 

bertanggung jawab 

serta menerapkan nilai-

nilai BerAKHLAK dalam 

kehidupan sehari-hari 

 Meminta kepada atasan 

untuk melengkapi 

sarana yang kurang 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.13  Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Kegiatan Optimalisasi Digitalisasi Warkah DI 208 Secara Sistematis dan Terukur di 

Kantor Pertanahan Kota Baubau merupakan kegiatan yang diperoleh melalui 

serangkaian tahapan penentuan core issue dari beberapa isu yang penulis jumpai di 

Kantor Pertanahan Kota Baubau.  

 Terdapat empat kegiatan dalam rencana aksi pada rancangan aktualisasi penulis 

yaitu persiapan dengan output inventarisasi , digitalisasi warkah dengan output 150 

warkah digital, inventarisasi hasil kegiatan dengan output laporan hasil 

inventarisasi dan penataan kembali dikumen warkah dengan output laporan hasil 

penataan.  

 Dalam pelaksanaan aktualisasi ini telah terlaksana sesuai dengan rancangan 

aktualisasi yang telah penulis susun baik dari aspek rancangan kegiatan maupun 

ketepatan waktu penyelesian.  

 

B. Rekomendasi 

   Berdasarkan rencana tindak lanjut kegiatan aktualisasi penulis yang telah 

dilaksanakan agar tindak lanjut kegiatan dapat berjalan dengan baik beberapa hal yang 

perlu penulis sampaikan kepada mentor maupun pimpinan yakni : 

 memberi dukungan penuh kepada petugas warkah dalam melakukan digitalisasi 

warkah maupun pengelolaan warkah secara umum dengan menambah  

kelengkapan sarana penunjang seperti komputer dengan spesifikasi tinggi juga 

media penyimpanan file berupa hardisk berukuran besar. 

 mengingat kondisi ruang warkah yang tidak rapi terdapat berkas menumpuk 

dimana-mana maka perlu untuk mengatur ulang posisi lemari/rak 

penyimpanan warkah agar lebih mengefisienkan penggunaan ruang. 

 perlu penambahan tempat penyimpanan berupa lemari/rak sehingga warkah-

warkah yang telah terbundelkan terakomodir pada tempat penyimpanan.  
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LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 

 

Laporan Minggu ke- : 1 (satu) 

Nama   : Affandy Ahmad, S.H 

NIP   : 199505142022041001 

Jabatan  : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja  : Kantor Pertanahan Kota Baubau 

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Digitalisasi Warkah DI 208 di Kantor Pertanahan  

Kota Baubau 

 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Tahapan Output Ket 

Senin, 4-07-2022 Persiapan Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor 

Laporan hasil 
inventarisasi 
dokumen warkah 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Senin, 4-07-2022 Persiapan ruangan kerja Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Senin, 4-07-2022 Inventarisasi 
dokumen/arsip 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Senin, 4-07-2022 Pemilahan dokumen Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

 

 

Mentor                                                                                                                                         Peserta  

  

 

Dirham, S.H            Affandy Ahmad 

NIP. 198608012011011004                                                                                                                                         
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Uraian Realisasi Kegiatan dan Output 

(Di lengkapi dengan Evidence) 

NO Kegiatan/Tahapan kegiatan Output 

Kegiatan 1 : 

Persiapan 

1 Konsultasi dengan pimpinan dan mentor 

Untuk mengawali kegiatan penulis melakukan konsultasi dengan 

kepala kantor dan mentor untuk menyampaikan hal-hal yang akan 

dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi agar kegiatan yang 

dilaksanakan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau. 

Berikut dokumentasi konsultasi dengan pimpinan dan mentor : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan hasil 

inventarisasi dokumen 

warkah 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsultasi mentor 

Gambar 2. Konsultasi pimpinan 
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2 Persiapan ruangan kerja 

Mengecek kondisi ruang warkah untuk dijadikan tempat kegiatan dan 

memastikan dalam pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu aktifitas 

dalam ruang warkah dan juga dalam pelaksanaan kegiatan dalam 

kondisi nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Inventarisasi Dokumen Arsip 

Melakukan pendataan daftar warkah yang akan discan berdasarkan 

jenis dan tahun warkah. Pendataan ini meghasilkan jumlah warkah 

pendaftaran hak sebanyak 201 di 31 kelurahan untuk tahun 2021. 

 

 

Gambar 3. Persiapan ruangan kerja 
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DAFTAR WARKAH DI 208 PENDAFTARAN HAK TAHUN 2021 

KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU 

     
NO KELURAHAN TAHUN JENIS  JUMLAH 

1 sulaa 2021 Pendaftaran hak sporadis 34 

2 waruruma 2021 Pendaftaran hak sporadis 1 

3 tampuna 2021 Pendaftaran hak sporadis 6 

4 BWI 2021 Pendaftaran hak sporadis 14 

5 labalawa 2021 Pendaftaran hak sporadis 16 

6 lipu 2021 Pendaftaran hak sporadis 10 

7 kadolo 2021 Pendaftaran hak sporadis 6 

8 kadolokatapi 2021 Pendaftaran hak sporadis 2 

9 katobengke 2021 Pendaftaran hak sporadis 18 

10 wajo 2021 Pendaftaran hak sporadis 3 

11 bataraguru 2021 Pendaftaran hak sporadis 5 

12 tarafu 2021 Pendaftaran hak sporadis 5 

13 kadolomoko 2021 Pendaftaran hak sporadis 13 

14 baadia 2021 Pendaftaran hak sporadis 6 

15 palabusa 2021 Pendaftaran hak sporadis 21 

16 kaisabu  baru 2021 Pendaftaran hak sporadis 3 

17 wameo 2021 Pendaftaran hak sporadis 2 

18 bone-bone 2021 Pendaftaran hak sporadis 2 

19 lakologou 2021 Pendaftaran hak sporadis 3 

20 kolese 2021 Pendaftaran hak sporadis 2 

21 tanganapada 2021 Pendaftaran hak sporadis 1 

22 bugi 2021 Pendaftaran hak sporadis 1 

23 lowu-lowu 2021 Pendaftaran hak sporadis 6 

24 kantalai 2021 Pendaftaran hak sporadis 13 

25 nganganaumala 2021 Pendaftaran hak sporadis 2 

26 batulo 2021 Pendaftaran hak sporadis 1 

27 lamangga 2021 Pendaftaran hak sporadis 1 

28 liabuku 2021 Pendaftaran hak sporadis 1 

29 wangkanapi 2021 Pendaftaran hak sporadis 1 

30 sukanayo 2021 Pendaftaran hak sporadis 1 

31 liwuto 2021 Pendaftaran hak sporadis 1 

JUMLAH 201 

 

 

4 Pemilahan Dokumen/Arsip 

Pemilahan dilakukan untuk menentukan jenis dokumen yang akan 

dilakukan digitalisasi. Adapun dokumen yang akan didigitalisasi 

adalah warkah  pendaftaran hak mandiri/sporadis tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pemilahan dokumen 
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kegiatan 1 : Persiapan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Affandy Ahmad, S.H 
NIP : 199505142022041001 
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Baubau 
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 
Isu : Kurang optimalnya pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau 
Gagasan : Mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 dengan pola kerja 

yang tersistematis dan terukur 
 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor 
Paraf 

Mentor 

√ 

 

Tahapan Kegiatan : 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor 

2) Persiapan ruangan kerja 

3) Inventarisasi dokumen/arsip 

4) Pemilahan dokumen 

Kegiatan yang 

dilaksanakan sangat  

baik mampu 

membangun 

komunikasi dengan 

mentor dan pimpinan 

sehingga tahapan-

tahapan kegiatan yang 

telah dilaksanakan 

berjalan dengan baik. 

 

√ Output kegiatan terhadap pemecahan isu : 

Laporan hasil inventarisasi dokumen warkah 

√ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 

             kegiatan ini diawali dengan konsultasi 

kepada pimpinan/mentor untuk mendapatkan 

saran dan masukan dengan cara sopan dan santun 

hal ini mencerminkan nilai Harmonis dan 

kolaboratif 

          pada tahapan kegiatan persiapan, 

inventarisasi, dan pemilahan merupakan 

rangkaian tahapan kegiatan dengan tujuan untuk 

menjaga agar dokumen yang ada dapat terkontrol 

hal ini merupakan implementasi dari nilai 

berorientasi pelayanan,  akuntabel dan kompeten 

√ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi 

suatu bentuk perrwujudan upaya transformasi 

digital yang memberikan kontribusi pada misi 

kementerian agraria dan tata ruang/ badan 

pertanahan nasional yaitu Menyelenggarakan 

Pelayanan  Pertanahan dan Penataan Ruang 

yang Berstandar Dunia 

√ Penguatan Nilai Organisasi 

Adanya laporan hasil inventarisasi sebagai bentuk 

pertanggung jawaban atas pekerjaan yang telah 

dilakukan sebagai penguatan pada nilai 

Kementerian agararia dan tata  ruang /badan 

pertanahan nasional yaitu melayani, profesional 

dan terpercaya 

User
Typewritten text
53

User
Typewritten text
Lampiran 4.8



KARTU	BIMBINGAN	AKTUALISASI	COACH	 		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Kegiatan	1	:	Persiapan	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nama	 :	 Affandy	Ahmad,	S.H	
NIP	 :	 199505142022041001	
Unit	Kerja	 :	 Kantor	Pertanahan	Kota	Baubau	
Jabatan	 :	 Analis	Hukum	Pertanahan	
Isu	 :	 Kurang	optimalnya	pelaksanaan	digitalisasi	warkah	DI	208	di	Kantor	

Pertanahan	Kota	Baubau	
Gagasan	 :	 Mengoptimalkan	pelaksanaan	digitalisasi	warkah	DI	208	dengan	pola	kerja	

yang	tersistematis	dan	terukur	
	

Penyelesaian	Kegiatan	 Catatan	Coaching	
Waktu	dan	

media	coaching	

√	
	

Tahapan	Kegiatan	:	
1) Konsultasi	dengan	pimpinan/mentor	
2) Persiapan	ruangan	kerja	
3) Inventarisasi	dokumen/arsip	
4) Pemilahan	dokumen	

Pada saat kegiatan 
pengumpulan arsip 
Warkah yang akan 
dilakukan digitalisasi dan 
penataan sekaligus di 
kumpulkan target yang 
akan di digitalisasi, 
berdasarkan No. DI 208 
per bulan/per tahun. 
 
Untuk target yang akan 
dilakukan digitalisasi 
koordinasikan dan 
setelah mendapatkan 
persetujuan dari Mentor 
 
	

waktu :  
tanggal 6 s.d 8 
Juli 2022 
 
Media Coaching : 
Melalui Telepon 
dan Via Wa	√	 Output	kegiatan	terhadap	pemecahan	isu	:	

Laporan	hasil	inventarisasi	dokumen	warkah	

√	 Keterkaitan	Substansi	Mata	Pelatihan	:	
													kegiatan	 ini	 diawali	 dengan	 konsultasi	
kepada	 pimpinan/mentor	 untuk	 mendapatkan	
saran	dan	masukan	dengan	cara	sopan	dan	santun	
hal	 ini	 mencerminkan	 nilai	 Harmonis	 dan	
kolaboratif	
										pada	 tahapan	 kegiatan	 persiapan,	
inventarisasi,	 dan	 pemilahan	 merupakan	
rangkaian	 tahapan	kegiatan	dengan	 tujuan	untuk	
menjaga	agar	dokumen	yang	ada	dapat	terkontrol	
hal	 ini	 merupakan	 implementasi	 dari	 nilai	
berorientasi	pelayanan,		akuntabel	dan	kompeten	

√	 Kontribusi	Terhadap	Visi-Misi	Organisasi	
suatu	 bentuk	 perrwujudan	 upaya	 transformasi	
digital	 yang	 memberikan	 kontribusi	 pada	 misi	
kementerian	 agraria	 dan	 tata	 ruang/	 badan	
pertanahan	 nasional	 yaitu	 Menyelenggarakan	
Pelayanan		Pertanahan	dan	Penataan	Ruang	
yang	Berstandar	Dunia	

√	 Penguatan	Nilai	Organisasi	
Adanya	laporan	hasil	inventarisasi	sebagai	bentuk	
pertanggung	jawaban	atas	pekerjaan	yang	telah	
dilakukan	sebagai	penguatan	pada	nilai	
Kementerian	agararia	dan	tata		ruang	/badan	
pertanahan	nasional	yaitu	melayani,	profesional	
dan	terpercaya	
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LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 

 

Laporan Minggu ke- : 2 (dua) 

Nama   : Affandy Ahmad, S.H 

NIP   : 199505142022041001 

Jabatan  : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja  : Kantor Pertanahan Kota Baubau 

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Digitalisasi Warkah DI 208 di Kantor Pertanahan  

Kota Baubau 

 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Tahapan Output Ket 

Senin, 4-07-2022 melakukan 
digitalisasi 
warkah 

Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor 

150 warkah digital Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Selasa, 5-07-2022 menyiapkan berkas warkah 
yang akan di scan 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Rabu, 6-07-2022 s/d 
Jumat, 15-07-2022 

melakukan scan warkah Tahapan masih 
sementara berlangsung 

Rabu, 6-07-2022 s/d 
Jumat, 15-07-2022 

memberi nama file 
(indexing) 

Tahapan masih 
sementara berlangsung 

Rabu, 6-07-2022 s/d 
Jumat, 15-07-2022 

menyimpan hasil scan 
berkas ke folder khusus 

Tahapan masih 
sementara berlangsung 

 mengecek kelayakan data 
dan hasil pemindaian 
termasuk hasil indexing 

Belum terlaksana 

 mengupload hasil scan ke 
dalam aplikasi 
Komputerisasi Kegiatan 
Pertanahan (KKP) 

Belum terlaksana 

 membuat berita acara hasil 
upload warkah 

Belum terlaksana 

 

Mentor                                                                                                                                         Peserta  

  

 

Dirham, S.H            Affandy Ahmad 

NIP. 198608012011011004                                                                                                                                         
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Uraian Realisasi Kegiatan dan Output 

(Di lengkapi dengan Evidence) 

 

 

 

 

 

NO Kegiatan/Tahapan kegiatan Output 

Kegiatan 2 : 

Digitalisasi Warkah 

1 Konsultasi pimpinan/mentor 

Untuk mengawali kegiatan penulis melakukan konsultasi dengan 

kepala kantor dan mentor untuk menyampaikan hal-hal yang akan 

dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi agar kegiatan yang 

dilaksanakan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau. 

 

Kegiatan ini dilakukan pada saat yang sama dengan konsultaasi pada 

kegiatan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsultasi pimpinan/mentor 

 

150 warkah digital 

2 Menyiapkan berkas warkah yang akan discan 

Memisahkan berkas yang akan discan dari hasil inventarsasi dan 

pemilahan pada kegiatan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Berkas yang akan discan 
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3 Scan warkah 

Warkah yang telah dipisahkan kemudian discan satu persatu dengan 

rincian dokumen  

1. tanda terima dokumen; 

2. SK. Pemberian hak 

3. alas hak; 

4. BPHTB; 

5. SPPT PBB; 

6. berita acara pemeriksaan lapang; 

7. risalah pemeriksaan tanah; 

8. surat permohonan 

9. data pemohon; 

10. KTP; 

11. KK. 

Warkah yang telah ter scan hingga minggu kedua sejumlah 136 

dokumen warkah pendftaran pertama kali (DI 208). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 memberi nama file (indexing) 

nama file warkah hasil scan di ubah sesuai dengan kode indexing 

warkah di 208 yakni W_(5digit di 208)_(Tahun Warkah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. indexing 

 

 

Gambar 3. Scan warkah 
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5 menyimpan hasil scan berkas ke folder khusus 

dokumen warkah di 208 yang  telah discan disimpan kedalam folder 

berdasarkan tahun dan lokasi (kelurahan ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Folder file warkah 
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nama : Affandy Ahmad, S.H 
NIP : 199505142022041001 
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Baubau 
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 
Isu : Kurang optimalnya pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau 
Gagasan : Mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 dengan pola kerja 

yang tersistematis dan terukur 
 

Kegiatan 2 : Digitalisasi Warkah   

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

√ 

 

Tahapan Kegiatan : 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor 

2) menyiapkan berkas warkah yang akan di 

scan 

3) melakukan scan warkah  

4) memberi nama file (indexing) 

5) menyimpan hasil scan berkas ke folder 

khusus 

6) mengecek kelayakan data dan hasil 

pemindaian termasuk hasil indexing 

7) mengupload hasil scan ke dalam aplikasi 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 

8) membuat berita acara hasil upload warkah 

Setiap berkas yang discan 

diteliti dengan cermat  

agar menghasilkan 

informasi data yang 

berkualitas 

 

√ Output kegiatan terhadap pemecahan isu : 

Warkah Digital 

√ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 

              kegiatan ini diawali dengan konsultasi kepada 

pimpinan/mentor untuk mendapatkan saran dan 

masukan dengan cara sopan dan santun hal ini 

mencerminkan nilai Harmonis dan kolaboratif 

menyediakan dokumen warkah sebelum 

pelaksanaan pemindaian merupakan implementasi 

nilai akuntebel kemudian dilanjutkan dengan 

pemindaian, penamaan dokumen sesuai ketentuan 

yang ada, menyimpan hasil scan ke folder khusus 

merupakan impplementasi nilai kompeten dan 

adaptif. 

              pengecekan ulang file  untuk menentukan 

kelayakan file yang dihasilkan dapat dipakai atau 

tidak hal ini merupakan implementasi nilai akuntabel 

dan kompeten. 

                mengupload dan membuat rekapan harian 

sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan, 

akuntabel, dan kompeten 

√ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi 

optimalisasi digitalaisasi warkah merupakan 

perwujudan dari kebijakan transformasi digital 

sesuai dengan visi kementerian menuju institusi 

berkelas dunia 
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√ Penguatan Nilai Organisasi 

dengan pengoptimalan digitalisasi warkah  dapat 

meningkatkan pelayanan publik khusunya pada 

pengarsipan sebab dapat memnimalisir terjadinya 

kehilangan atau tercecernya berkas  sehingga 

terselenggaranya pelayanan publikyang maksimal 

dan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada 

masyarakat sesuai denan nilai kementerian agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu 

Melayani, Profesional dan Terpercaya 
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KARTU	BIMBINGAN	AKTUALISASI	COACH	 		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nama	 :	 Affandy	Ahmad,	S.H	
NIP	 :	 199505142022041001	
Unit	Kerja	 :	 Kantor	Pertanahan	Kota	Baubau	
Jabatan	 :	 Analis	Hukum	Pertanahan	
Isu	 :	 Kurang	optimalnya	pelaksanaan	digitalisasi	warkah	DI	208	di	Kantor	

Pertanahan	Kota	Baubau	
Gagasan	 :	 Mengoptimalkan	pelaksanaan	digitalisasi	warkah	DI	208	dengan	pola	kerja	

yang	tersistematis	dan	terukur	
	

Kegiatan	2	:	Digitalisasi	Warkah	 	 	

Penyelesaian	Kegiatan	 Catatan	Coaching	
Waktu	dan	media	

coaching	

√	

	

Tahapan	Kegiatan	:	
1) Konsultasi	dengan	pimpinan/mentor	
2) menyiapkan	berkas	warkah	yang	

akan	di	scan	
3) melakukan	scan	warkah		
4) memberi	nama	file	(indexing)	
5) menyimpan	hasil	scan	berkas	ke	

folder	khusus	
6) mengecek	kelayakan	data	dan	hasil	

pemindaian	termasuk	hasil	indexing	
7) mengupload	hasil	scan	ke	dalam	

aplikasi	Komputerisasi	Kegiatan	
Pertanahan	(KKP)	

8) membuat	berita	acara	hasil	upload	
warkah	

Ketentuan	pada	proses	
scanning	warkah	adalah:		

a. Buku	Tanah	dan	Surat	
Ukur	discan	dalam	
format	A3	atau	
dilembarkan,	sehingga	
masing-masing	file	
terdapat	2(dua)	
halaman.		

b. Warkah	Pendaftaran	
Pertama	Kali	(DI208)	
dalam	format	A4.		

Memberi	nama	file/indexing,	
yakni	 melakukan	
pengkodean	 file,	 penamaan	
subjek	arsip,	penomoran,	dan	
berbagai	 bentuk	 entry	 lain	
yang	 dibutuhkan	 untuk	
menjelaskan	 isi	 file	 image	
hasil	 pemindaian.	
Selanjutnya	 file	 dimasukkan	
ke	dalam	folder	dengan	kode	
atau	 penamaan	 yang	 sesuai	
dengan	 kelompok	 file	
bersangkutan.	Penamaan	file	
hasil	 Scan	 diurutkan	
berdasarkan	tipe	dokumen.		

Penyimpanan	 file	 dalam	
folder	 per	 tipe	 warkah	
pertanahan,	dan	per	tahun;	

Melakukan	 kontrol	
kulitas/Quality	 Control	 (QC)	
untuk	 memperbaiki	 image	
jika	 ada	 image	 yang	 tidak	
layak	 untuk	 ditampilkan	
seperti	 image	 miring,	 image	
tidak	 terbaca	 karena	 hasil	
scan	 yang	 tidak	 bagus	 dan	
melakukan	 pengecekan	
metadata/index,		

Dokumen	 pertanahan	 yang	
sudah	 dilakukan	 digitalisasi	

11 s.d 16 Juli 2022 
 
Media : 
Koordinasi Via 
WA dan Telp. 
	

√	 Output	kegiatan	terhadap	pemecahan	isu	:	
150	Warkah	Digital	

√	 Keterkaitan	Substansi	Mata	Pelatihan	:	
														kegiatan	ini	diawali	dengan	konsultasi	
kepada	pimpinan/mentor	untuk	
mendapatkan	saran	dan	masukan	dengan	
cara	sopan	dan	santun	hal	ini	mencerminkan	
nilai	Harmonis	dan	kolaboratif	
menyediakan	dokumen	warkah	sebelum	
pelaksanaan	pemindaian	merupakan	
implementasi	nilai	akuntebel	kemudian	
dilanjutkan	dengan	pemindaian,	penamaan	
dokumen	sesuai	ketentuan	yang	ada,	
menyimpan	hasil	scan	ke	folder	khusus	
merupakan	impplementasi	nilai	kompeten	
dan	adaptif.	
														pengecekan	ulang	file		untuk	
menentukan	kelayakan	file	yang	dihasilkan	
dapat	dipakai	atau	tidak	hal	ini	merupakan	
implementasi	nilai	akuntabel	dan	kompeten.	
																mengupload	dan	membuat	rekapan	
harian	sesuai	dengan	nilai	berorientasi	
pelayanan,	akuntabel,	dan	kompeten	

√	 Kontribusi	Terhadap	Visi-Misi	Organisasi	
optimalisasi	digitalaisasi	warkah	merupakan	
perwujudan	dari	kebijakan	transformasi	
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digital	sesuai	dengan	visi	kementerian	
menuju	institusi	berkelas	dunia	

kemudian	 dilakukan	
penyimpanan	 ke	 dalam	
sistem	 yang	 sudah	 tersedia	
sehingga	terintegrasi	dengan	
dokumen	 digital	 yang	
terdapat	pada	Aplikasi	KKP.		

Selalu berkoordinasik dan 
mendapatkan persetujuan dari 
Mentor dalam setiap tahapan 
kegiatan. 
 
Selalu melaksakan tahapan 
kegiatan sesuai dengan urutan 
dan integrasikan dengan nilai -
nilai aktualisasi mata pelatihan 
supaya membentuk ASN 
berakhlak. 
 

	

 

	

√	 Penguatan	Nilai	Organisasi	
dengan	pengoptimalan	digitalisasi	warkah		
dapat	meningkatkan	pelayanan	publik	
khusunya	pada	pengarsipan	sebab	dapat	
memnimalisir	terjadinya	kehilangan	atau	
tercecernya	berkas		sehingga	
terselenggaranya	pelayanan	publikyang	
maksimal	dan	menumbuhkan	rasa	
kepercayaan	kepada	masyarakat	sesuai	
denan	nilai	kementerian	agraria	dan	Tata	
Ruang/Badan	Pertanahan	Nasional	yaitu	
Melayani,	Profesional	dan	Terpercaya	
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LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 

 

Laporan Minggu ke- : 3 (tiga) 

Nama   : Affandy Ahmad, S.H 

NIP   : 199505142022041001 

Jabatan  : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja  : Kantor Pertanahan Kota Baubau 

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Digitalisasi Warkah DI 208 di Kantor Pertanahan  

Kota Baubau 

 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Tahapan Output Ket 

Senin, 4-07-2022 melakukan 
digitalisasi 
warkah 

Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor 

150 warkah digital Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Selasa, 5-07-2022 menyiapkan berkas warkah 
yang akan di scan 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Rabu, 6-07-2022 s/d 
Jumat, 15-07-2022 

melakukan scan warkah Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Rabu, 6-07-2022 s/d 
Jumat, 15-07-2022 

memberi nama file 
(indexing) 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Rabu, 6-07-2022 s/d 
Jumat, 15-07-2022 

menyimpan hasil scan 
berkas ke folder khusus 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Selasa, 19-07-2022 mengecek kelayakan data 
dan hasil pemindaian 
termasuk hasil indexing 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Rabu, 20-07-2022 mengupload hasil scan ke 
dalam aplikasi 
Komputerisasi Kegiatan 
Pertanahan (KKP) 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Rabu, 20-07-2022 membuat berita acara hasil 
upload warkah 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Senin, 4-07-2022 Inventarisasi 
hasil 
kegiatan 

Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor 

Laporan hasil 
inventarisasi 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Jumat, 22-07-2022 Membuat daftar nama berkas 
yang telah terupload 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Jumat, 22-07-2022 Memverifikasi ulang hasil 
kegiatan untuk memastikan 
kesesuaian data   

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Jumat, 22-07-2022 Membuat laporan tentang hasil 
Inventarisasi 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

 

 

Mentor                                                                                                                                         Peserta  

  

 

Dirham, S.H            Affandy Ahmad 

NIP. 198608012011011004                                                                                                                                         
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Uraian Realisasi Kegiatan dan Output 

(Di lengkapi dengan Evidence) 

 

 

 

 

 

NO Kegiatan/Tahapan kegiatan Output 

Kegiatan 2 : 

Digitalisasi Warkah 

1 Konsultasi pimpinan/mentor 

Untuk mengawali kegiatan penulis melakukan konsultasi dengan 

kepala kantor dan mentor untuk menyampaikan hal-hal yang akan 

dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi agar kegiatan yang 

dilaksanakan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau. 

 

Kegiatan ini dilakukan pada saat yang sama dengan konsultaasi pada 

kegiatan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsultasi pimpinan/mentor 

 

150 warkah digital 

2 Menyiapkan berkas warkah yang akan discan 

Memisahkan berkas yang akan discan dari hasil inventarsasi dan 

pemilahan pada kegiatan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Berkas yang akan discan 
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3 Scan warkah 

Warkah yang telah dipisahkan kemudian discan satu persatu dengan 

rincian dokumen  

1. tanda terima dokumen; 

2. SK. Pemberian hak 

3. alas hak; 

4. BPHTB; 

5. SPPT PBB; 

6. berita acara pemeriksaan lapang; 

7. risalah pemeriksaan tanah; 

8. surat permohonan 

9. data pemohon; 

10. KTP; 

11. KK. 

Warkah yang telah ter scan hingga minggu kedua sejumlah 136 

dokumen warkah pendftaran pertama kali (DI 208). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 memberi nama file (indexing) 

nama file warkah hasil scan di ubah sesuai dengan kode indexing 

warkah di 208 yakni W_(5digit di 208)_(Tahun Warkah). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. indexing 

 

 

Gambar 3. Scan warkah 
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5 menyimpan hasil scan berkas ke folder khusus 

dokumen warkah di 208 yang  telah discan disimpan kedalam folder 

berdasarkan tahun dan lokasi (kelurahan ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Folder file warkah 

 

 

6 mengecek kelayakan data dan hasil pemindaian termasuk hasil 

indexing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pengecekan hasil scan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Warkah hasil scan 
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7 mengupload hasil scan ke dalam aplikasi Komputerisasi Kegiatan 

Pertanahan (KKP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Upload file warkah ke KKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hasil upload warkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. File warkah yang diupload 

 

 

8 membuat berita acara hasil upload warkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Berita acara Alih Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Daftar Arsip Alih Media 
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Kegiatan 3 : 

Inventarisasi hasil kegiatan 

1 Konsultasi dengan pimpinan/mentor 

Konsultasi pimpinan/mentor 

Untuk mengawali kegiatan penulis melakukan konsultasi dengan kepala kantor dan 

mentor untuk menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan 

aktualisasi agar kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang 

ada di Kantor Pertanahan Kota Baubau. 

 

Kegiatan ini dilakukan pada saat yang sama dengan konsultaasi pada kegiatan 1 dan 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsultasi pimpinan/mentor 

 

 

Laporan 

Hasil 

Inventarisasi 
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2 Membuat daftar nama berkas yang telah terupload 

 

Berkas yang telah terupload kedalam sistem KKP kemudian dibuatkan daftar  

NO 
NAMA 

BERKAS 
KELURAHAN 

JUMLAH 
BERKAS 

1 W_172_2021 SULAA 34 

2 W_476_2021     

3 W_477_2021     

4 W_478_2021     

5 W_624_2021     

6 W_1056_2021     

7 W_1068_2021     

8 W_1070_2021     

9 W_1071_2021     

10 W_1097_2021     

11 W_1101_2021     

12 W_1196_2021     

13 W_1197_2021     

14 W_1210_2021     

15 W_1211_2021     

16 W_1600_2021     

17 W_1603_2021     

18 W_1687_2021     

19 W_1828_2021     

20 W_2273_2021     

21 W_2282_2021     

22 W_2741_2021     

23 W_2742_2021     

24 W_2771_2021     

25 W_2773_2021     

26 W_2774_2021     

27 W_3009_2021     

28 W_3329_2021     

29 W_3337_2021     

30 W_3398_2021     

31 W_3696_2021     

32 W_3754_2021     

33 W_4334_2021     

34 W_4335_2021     

35 W_485_2021 BWI 12 

36 W_630_2021     

37 W_1619_2021     

38 W_1840_2021     

39 W_2265_2021     

40 W_2283_2021     

41 W_2770_2021     

42 W_2895_2021     

43 W_3120_2021     

44 W_3554_2021     

45 W_5079_2021     

46 W_3551_2021     

Sebagaimana pada tabel di bawah ini : 

 

 

 

47 W_729_2021 LABALAWA 15 

48 W_1038_2021     

49 W_1615_2021     

50 W_1841_2021     

51 W_2274_2021     

52 W_2275_2021     

53 W_2276_2021     

54 W_2277_2021     

55 W_2280_2021     

56 W_2281_2021     

57 W_5705_2021     

58 W_5706_2021     

59 W_5707_2021     

60 W_5708-2021     

61 W_5709_2021     

62 W_331_2021 LIPU 9 

63 W_460_2021     

64 W_490_2021     

65 W_625_2021     

66 W_1592_2021     

67 W_1640_2021     

68 W_1999_2021     

69 W_3553_2021     

70 W_4410_2021     

71 W_71_2021 KADOLO 6 

72 W_72_2021     

73 W_73_2021     

74 W_92_2021     

75 W_626_2021     

76 W_1688_2021     

77 W_47_2021 KATOBENGKE 16 

78 W_242_2021     

79 W_627_2021     

80 W_628_2021     

81 W_962_2021     

82 W_1041_2021     

83 W_2063_2021     

84 W_2272_2021     

85 W_2772_2021     

86 W_2784_2021     

87 W_2899_2021     

88 W_3118_2021     

89 W_3313_2021     

90 W_3703_2021     

91 W_4435_2021     

92 W_4436_2021     
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93 W_1003_2021 KANTALAI 13 

94 W_1004_2021     

95 W_1202_2021     

96 W_3898_2021     

97 W_3899_2021     

98 W_3900_2021     

99 W_3901_2021     

100 W_3902_2021     

101 W_3904_2021     

102 W_3905_2021     

103 W_3906_2021     

104 W_3909_2021     

105 W_3910_2021     

106 W_1842_2021 BATARAGURU 5 

107 W_2286_2021     

108 W_2511_2021     

109 W_2897_2021     

110 W_2898_2021     

111 W_1357_2021 TARAFU 5 

112 W_1861_2021     

113 W_2512_2021     

114 W_2740_2021     

115 W_3513_2021     

116 W_167_2021 KADOLOMOKO 13 

117 W_1865_2021     

118 W_1866_2021     

119 W_1867_2021     

120 W_1868_2021     

121 W_1869_2021     

122 W_2278_2021     

123 w_2279_2021     

124 W_3121_2021     

125 W_3535_2021     

126 W_3653_2021     

127 W_3654_2021     

128 W_3655_2021     

129 w_912_2021 PALABUSA 21 

130 W_916_2021     

131 W_917_2021     

132 W_918_2021     

133 W_2756_2021     

134 W_2757_2021     

135 W_3330_2021     

136 W_4333_2021     

137 W_4339_2021     

138 W_4340_2021     

139 W_4412_2021     

140 W_4413_2021     

141 W_4414_2021     

142 W_4433_2021     

143 W_4434_2021     

144 W_4478_2021     

145 W_4479_2021     

14
6 

W_4480_202
1     

14
7 

W_4481_202
1     

14
8 

W_4482_202
1     

14
9 

W_4483_202
1     

15
0 W_181_2021 WARURUMA 1 

Jumlah 150 
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3 melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan 

 

pekerjaan yang telah dilakukan dari awal kegiatan telah berjalan dengan baik dan 

sebagaimana mestinya. Namun dalam proses scan terdapat beberapa berkas yang tidak 

lengkap sehingga dieliminasi untuk kemudian nantinya dilakukan pencarian berkas. 

Selain itu pada hasil scan juga terdapat beberapa yang tidak memenuhi satandar seperti 

hasil scan tidak mengikuti ukuran kertas.  

 

4 Membuat laporan tentang hasil Inventarisasi 

 

Laporan inventarisasi hasil kegiatan digitalisasi warkah DI 208 

I. Pendahuluan  

Pelaksanaan digitalisasi warkah di208 merupakan kegiatan terpilih melalui 

serangkaian proses pemilihan isu dari beberapa isu-isu yang ada di Kantor Pertanahan 

Kota Baubau untuk kemudian diterapkan dalam aktualisasi nilai-nilai berakhlak 

pelatihan dasar cpns Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Tahun 2022. 

telah ditetapkan target sebanyak 150 warkah digital dengan pemilahan warkah 

pendaftaran di 208 berdasarkan Tahun dan Jenis Pendaftaran yakni Pendaftaran hak. 

Pelaksanaan digitalisasi warkah ini berpedoman pada Surat Edaran Sekjen 

Kementerian Agraria dan tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5/ SE-

100.TU.02.01/VIII/2019 tentang Standarisasi Digitalisasi Warkah. 

II. Hasil Kegiatan 

1.1 Inventarisasi dokumen arsip 

NO KELURAHAN TAHUN JENIS  JUMLAH 

1 sulaa 2021 Warkah DI 208 34 

2 waruruma 2021 Warkah DI 208 1 

3 tampuna 2021 Warkah DI 208 6 

4 BWI 2021 Warkah DI 208 14 

5 labalawa 2021 Warkah DI 208 16 

6 lipu 2021 Warkah DI 208 10 

7 kadolo 2021 Warkah DI 208 6 

8 kadolokatapi 2021 Warkah DI 208 2 

9 katobengke 2021 Warkah DI 208 18 

10 wajo 2021 Warkah DI 208 3 

11 bataraguru 2021 Warkah DI 208 5 

12 tarafu 2021 Warkah DI 208 5 

13 kadolomoko 2021 Warkah DI 208 13 

14 baadia 2021 Warkah DI 208 6 

15 palabusa 2021 Warkah DI 208 21 

16 kaisabu  baru 2021 Warkah DI 208 3 

17 wameo 2021 Warkah DI 208 2 

18 bone-bone 2021 Warkah DI 208 2 

19 lakologou 2021 Warkah DI 208 3 

20 kolese 2021 Warkah DI 208 2 

21 tanganapada 2021 Warkah DI 208 1 

22 bugi 2021 Warkah DI 208 1 

23 lowu-lowu 2021 Warkah DI 208 6 

24 kantalai 2021 Warkah DI 208 13 

25 nganganaumala 2021 Warkah DI 208 2 

26 batulo 2021 Warkah DI 208 1 

27 lamangga 2021 Warkah DI 208 1 

28 liabuku 2021 Warkah DI 208 1 

29 wangkanapi 2021 Warkah DI 208 1 

30 sukanayo 2021 Warkah DI 208 1 

31 liwuto 2021 Warkah DI 208 1 

JUMLAH 201 

Inventarisasi dokumen arsip untuk menentukan dokumen yang akan 

didigitalisasi adapun daftar inventarisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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1.2 Daftar arsip yang terdigitalisasi 

 Dokumen warkah yang terscan sebanyak 197  dan terupload sebanyak 150 file 

warkah sesuai dengan target aktualisasi. Adapun rincian kegiatan sebagaimana 

tabel di bawah ini : 

 

Rekap harian scan warkah 

No 
Target 150 warkah digital DI 208 

Hari /Tanggal Jumlah 

1 Rabu, 6 Juli 2022 14 

2 Kamis, 7 Juli 2022 13 

3 Jumat, 8 Juli 2022 20 

4 Senin, 11 Juli 2022 21 

5 Selasa, 12 Juli 2022 20 

6 Rabu, 13 Juli 2022 16 

7 Kamis, 14 Juli 2022 22 

8 Jumat, 15 Juli 2022 22 

9 Senin, 18 Juli 2022 19 

10 Selasa, 19 Juli 2022 30 

Jumlah 197 

 

 

Rekap harian upload file warkah 

No 
Target 150 warkah digital DI 208 

Hari /Tanggal Jumlah 

1 Rabu, 20 Juli 2022 65 

2 Kamis, 21 Juli 2022 60 

3 Jumat, 22 Juli 2022 25 

Jumlah 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar warkah yang telah terupload ke sistem database KKP 

NO KELURAHAN TAHUN JENIS  JUMLAH 

1 sulaa 2021 Pendaftaran hak 34 

2 waruruma 2021 Pendaftaran hak 1 

3 BWI 2021 Pendaftaran hak 12 

4 labalawa 2021 Pendaftaran hak 15 

5 lipu 2021 Pendaftaran hak 9 

6 kadolo 2021 Pendaftaran hak 6 

7 katobengke 2021 Pendaftaran hak 16 

8 bataraguru 2021 Pendaftaran hak 5 

9 tarafu 2021 Pendaftaran hak 5 

10 kadolomoko 2021 Pendaftaran hak 13 

11 palabusa 2021 Pendaftaran hak 21 

12 kantalai 2021 Pendaftaran hak 13 

JUMLAH 150 

 

 

III. Kesimpulan 

Dari hasil inventarisasi awal kegiatan dijumpai sebanyak 201 berkas warkah 

DI208 tahun 2021 berdasarkan jenis warkah pendaftaran hak. Kemudian terscan 

sebanyak 197 sebab ada beberapa berkas yang tereliminasi karena tidak terdapat 

berkas pendukung lainnya sehingga tidak dilakukan scan berkas, berkas yang 

tidak lengkap nantinya akan dilakukan pencarian untuk dapat dilakukan 

digitalisasi. Berkas yang terupload sebanyak 150 file dan telah sesuai dengan 

target awal. 
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Nama : Affandy Ahmad, S.H 
NIP : 199505142022041001 
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Baubau 
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 
Isu : Kurang optimalnya pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau 
Gagasan : Mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 dengan pola kerja 

yang tersistematis dan terukur 
 

Kegiatan 2 : Digitalisasi Warkah   

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

√ 

 

Tahapan Kegiatan : 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor 

2) menyiapkan berkas warkah yang akan di scan 

3) melakukan scan warkah  

4) memberi nama file (indexing) 

5) menyimpan hasil scan berkas ke folder 

khusus 

6) mengecek kelayakan data dan hasil 

pemindaian termasuk hasil indexing 

7) mengupload hasil scan ke dalam aplikasi 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 

8) membuat berita acara hasil upload warkah 

Laksanakan dengan 

baik dan penuh 

tanggung jawab setiap 

tahapan kegiatan yang 

dilakukan. 

 

√ Output kegiatan terhadap pemecahan isu : 

Warkah Digital 

  

√ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 

              kegiatan ini diawali dengan konsultasi kepada 

pimpinan/mentor untuk mendapatkan saran dan 

masukan dengan cara sopan dan santun hal ini 

mencerminkan nilai Harmonis dan kolaboratif 

menyediakan dokumen warkah sebelum pelaksanaan 

pemindaian merupakan implementasi nilai akuntebel 

kemudian dilanjutkan dengan pemindaian, penamaan 

dokumen sesuai ketentuan yang ada, menyimpan 

hasil scan ke folder khusus merupakan 

impplementasi nilai kompeten dan adaptif. 

              pengecekan ulang file  untuk menentukan 

kelayakan file yang dihasilkan dapat dipakai atau 

tidak hal ini merupakan implementasi nilai akuntabel 

dan kompeten. 

                mengupload dan membuat rekapan harian 

sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan, 

akuntabel, dan kompeten 

  

√ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi 

optimalisasi digitalaisasi warkah merupakan 

perwujudan dari kebijakan transformasi digital 

sesuai dengan visi kementerian menuju institusi 

berkelas dunia 
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√ Penguatan Nilai Organisasi 

dengan pengoptimalan digitalisasi warkah  dapat 

meningkatkan pelayanan publik khusunya pada 

pengarsipan sebab dapat memnimalisir terjadinya 

kehilangan atau tercecernya berkas  sehingga 

terselenggaranya pelayanan publikyang maksimal 

dan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada 

masyarakat sesuai denan nilai kementerian agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu 

Melayani, Profesional dan Terpercaya 

  

Kegiatan 3 : Inventarisasi hasil kegiatan   

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

√ 

 

Tahapan Kegiatan : 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor  

2) Membuat daftar nama berkas yang telah 

terupload   

3) melakukan evaluasi terhadap hasil 

pekerjaan  

4) Membuat laporan tentang hasil Inventarisasi 

Laksanakan dengan 

baik dan penuh 

tanggung jawab setiap 

tahapan kegiatan yang 

dilakukan. 

 

√ Output kegiatan terhadap pemecahan isu : 

Laporan Inventarisasi 

√ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 

                           kegiatan ini diawali dengan konsultasi 

kepada pimpinan/mentor untuk mendapatkan 

saran dan masukan dengan cara sopan dan santun 

hal ini mencerminkan nilai Harmonis dan 

kolaboratif 

membuat daftar nama berkas yang telah teruplaod 

untuk mengetahui sejauh mana progres yang telah 

berjalan merupakan bentuk implementasi nilai 

akuntabel kemudian melakukan evaluasi dan 

membuat laporan tentang hasil evaluasi adalah 

bentuk implementasi nilai berorientasi pelayanan, 

adaptif dan kompeten 

√ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi 

suatu bentuk perrwujudan upaya transformasi 

digital yang memberikan kontribusi pada misi 

kementerian agraria dan tata ruang/ badan 

pertanahan nasional yaitu Menyelenggarakan 

Pelayanan  Pertanahan dan Penataan Ruang 

yang Berstandar Dunia 

√ Penguatan Nilai Organisasi 

Adanya laporan hasil evaluasi sebagai bentuk 

pertanggung jawaban atas pekerjaan yang telah 

dilakukan sebagai penguatan pada nilai 

Kementerian agararia dan tata ruang /badan 

pertanahan nasional yaitu melayani, professional 

dan terpercaya 
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Nama : Affandy Ahmad, S.H 
NIP : 199505142022041001 
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Baubau 
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 
Isu : Kurang optimalnya pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau 
Gagasan : Mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 dengan pola kerja 

yang tersistematis dan terukur 
 

Kegiatan 2 : Digitalisasi Warkah   

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan 

media coaching 

√ 

 

Tahapan Kegiatan : 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor 

2) menyiapkan berkas warkah yang akan di scan 

3) melakukan scan warkah  

4) memberi nama file (indexing) 

5) menyimpan hasil scan berkas ke folder 

khusus 

6) mengecek kelayakan data dan hasil 

pemindaian termasuk hasil indexing 

7) mengupload hasil scan ke dalam aplikasi 

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) 

8) membuat berita acara hasil upload warkah 

 

Menyelesaikan proses 
digitalisasi warkah, 
pedomani catatan 
minggu lalu 
 

 

22 s.d 23 Juli 

2022 

 

Media : 

Koordinasi Via 

WA dan Telp. 
 

 

 

√ Output kegiatan terhadap pemecahan isu : 

Warkah Digital 

  

√ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 

              kegiatan ini diawali dengan konsultasi kepada 

pimpinan/mentor untuk mendapatkan saran dan 

masukan dengan cara sopan dan santun hal ini 

mencerminkan nilai Harmonis dan kolaboratif 

menyediakan dokumen warkah sebelum pelaksanaan 

pemindaian merupakan implementasi nilai akuntebel 

kemudian dilanjutkan dengan pemindaian, penamaan 

dokumen sesuai ketentuan yang ada, menyimpan 

hasil scan ke folder khusus merupakan 

impplementasi nilai kompeten dan adaptif. 

              pengecekan ulang file  untuk menentukan 

kelayakan file yang dihasilkan dapat dipakai atau 

tidak hal ini merupakan implementasi nilai akuntabel 

dan kompeten. 

                mengupload dan membuat rekapan harian 

sesuai dengan nilai berorientasi pelayanan, 

akuntabel, dan kompeten 

  

√ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi 

optimalisasi digitalaisasi warkah merupakan 

perwujudan dari kebijakan transformasi digital 

sesuai dengan visi kementerian menuju institusi 

berkelas dunia 
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√ Penguatan Nilai Organisasi 

dengan pengoptimalan digitalisasi warkah  dapat 

meningkatkan pelayanan publik khusunya pada 

pengarsipan sebab dapat memnimalisir terjadinya 

kehilangan atau tercecernya berkas  sehingga 

terselenggaranya pelayanan publikyang maksimal 

dan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada 

masyarakat sesuai denan nilai kementerian agraria 

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu 

Melayani, Profesional dan Terpercaya 
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Kegiatan 3 : Inventarisasi hasil kegiatan   

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan 

media coaching 

√ 

 

Tahapan Kegiatan : 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor  

2) Membuat daftar nama berkas yang telah 

terupload   

3) melakukan evaluasi terhadap hasil 

pekerjaan  

4) Membuat laporan tentang hasil Inventarisasi 

 

Sambil membuat daftar 

nama berkas warkah 

yang telah terupload di 

Aplikasi Komputerisasi 

Kegiatan Pertanahan 

(KKP) dilakukan 

pengecekan Kembali 

file warkah yang telah 

terupload. 

 

Selalu berkoordinasi dan 

mendapatkan 

persetujuan dari Mentor 

dalam setiap tahapan 

kegiatan. 

 

Selalu melaksakan 

tahapan kegiatan sesuai 

dengan urutan dan 

integrasikan dengan nilai 

-nilai aktualisasi mata 

pelatihan supaya 

membentuk ASN 

berakhlak. 

 

 

22 s.d 23 Juli 

2022 

 

Media : 

Koordinasi Via 

WA dan Telp. 
 

 
√ Output kegiatan terhadap pemecahan isu : 

Laporan Inventarisasi 

√ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 

                           kegiatan ini diawali dengan konsultasi 

kepada pimpinan/mentor untuk mendapatkan 

saran dan masukan dengan cara sopan dan santun 

hal ini mencerminkan nilai Harmonis dan 

kolaboratif 

membuat daftar nama berkas yang telah teruplaod 

untuk mengetahui sejauh mana progres yang telah 

berjalan merupakan bentuk implementasi nilai 

akuntabel kemudian melakukan evaluasi dan 

membuat laporan tentang hasil evaluasi adalah 

bentuk implementasi nilai berorientasi pelayanan, 

adaptif dan kompeten 

√ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi 

suatu bentuk perrwujudan upaya transformasi 

digital yang memberikan kontribusi pada misi 

kementerian agraria dan tata ruang/ badan 

pertanahan nasional yaitu Menyelenggarakan 

Pelayanan  Pertanahan dan Penataan Ruang 

yang Berstandar Dunia 

√ Penguatan Nilai Organisasi 

Adanya laporan hasil evaluasi sebagai bentuk 

pertanggung jawaban atas pekerjaan yang telah 

dilakukan sebagai penguatan pada nilai 

Kementerian agararia dan tata ruang /badan 

pertanahan nasional yaitu melayani, professional 

dan terpercaya 
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LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 

 

Laporan Minggu ke- : 4 (empat) 

Nama   : Affandy Ahmad, S.H 

NIP   : 199505142022041001 

Jabatan  : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja  : Kantor Pertanahan Kota Baubau 

Judul Aktualisasi : Optimalisasi Digitalisasi Warkah DI 208 di Kantor Pertanahan  

Kota Baubau 

 

 

Hari/Tanggal Kegiatan Tahapan Output Ket 

Senin, 4-07-2022 Penataan 
kembali 
dokumen 
warkah yang 
telah 
terdigitalisasi 

Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor 

Laporan Hasil 
Penataan 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Senin, 25-07-2022 memeriksa kembali dokumen 
warkah yang telah dipindai sesuai 
dengan kondisi dan jumlah 
sebelumnya 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Rabu, 20-07-2022 Memberi tanda/stempel pada 
lembar dokumen yang telah 
dipindai 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Selasa, 26-07-2022 mengembalikan dokumen ke 
tempat penyimpanan 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

Selasa, 26-07-2022 menata dokumen warkah agar 
terlihat rapi dan mudah untuk 
ditemukan 

Tahapan telah selesai 
sesuai dengan RA 

 

 

Mentor                                                                                                                                         Peserta  

  

 

Dirham, S.H            Affandy Ahmad 

NIP. 198608012011011004                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

User
Typewritten text
78

User
Typewritten text
Lampiran 4.16



Uraian Realisasi Kegiatan dan Output 

(Di lengkapi dengan Evidence) 

NO Kegiatan/Tahapan kegiatan Output 

Kegiatan 4 : 

Penataan kembali dokumen warkah yang telah terdigitalisasi 

1 Konsultasi dengan pimpinan/mentor 

Untuk mengawali kegiatan penulis melakukan konsultasi dengan 

kepala kantor dan mentor untuk menyampaikan hal-hal yang akan 

dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi agar kegiatan yang 

dilaksanakan sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau. 

 

Kegiatan ini dilakukan pada saat yang sama dengan konsultaasi pada 

kegiatan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konsultasi pimpinan/mentor 

Laporan hasil penataan 

2 Memeriksa kembali dokumen warkah yang telah dipindai sesuai 

dengan kondisi dan jumlah sebelumnya. 

Setelah file warkah terupload kemudian dilakukan pemeriksaan 

kembali terhadap berkas-berkas warkah untuk mengetahui kesesuaian 

dengan jumlah sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Berkas yang diperiksa 
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3 Memberi tanda/stempel pada lembar dokumen yang telah dipindai 

Berkas warkah yang telah diupload kemudian dilakukan penandaan 

berupa cap/stempel di bagian yang kosong pada halaman depan 

berkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Gambar 3. Berkas yang distempel                Gambar 4. Proses Stempel berkas 
 

 

4 Mengembalikan dokumen ke tempat penyimpanan 

Dokumen-dokumen yang telah diperiksa selanjutnya dimasukkan 

kedalam bundel warkah untuk selanjutnya disimpan ke lemari/rak 

penyimpanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Warkah yang telah dibundel 

 

 

 

  

 

5 Menata dokumen warkah agar terlihat rapi dan mudah untuk 

ditemukan 

Penyimpanan warkah ke lemari/rak dilakukan penyusunan secara rapi 

agar mudah untuk dijumpai pada saat pencarian warkah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gambar 6. Bundel warkah yang telah tertata rapi 
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nama : Affandy Ahmad, S.H 
NIP : 199505142022041001 
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Baubau 
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 
Isu : Kurang optimalnya pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau 
Gagasan : Mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 dengan pola kerja 

yang tersistematis dan terukur 
 

Kegiatan 4 :   Penataan kembali dokumen warkah yang telah terdigitalisasi  

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

√ 

 

Tahapan Kegiatan : 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor  

2) memeriksa kembali dokumen warkah 

yang telah dipindai sesuai dengan kondisi 

dan jumlah sebelumnya    

3) Memberi tanda/stempel pada lembar 

dokumen yang telah dipindai   

4) mengembalikan dokumen ke tempat 

penyimpanan 

5) menata dokumen warkah agar terlihat 

rapi dan mudah untuk ditemukan 

Telah dilaksanakan 

dengan baik 

 

√ Output kegiatan terhadap pemecahan isu : 

Laporan Hasil Penataan 

√ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 

             kegiatan ini diawali dengan konsultasi 

kepada pimpinan/mentor untuk mendapatkan 

saran dan masukan dengan cara sopan dan santun 

hal ini mencerminkan nilai Harmonis dan 

kolaboratif  

             melakukan pemeriksaan kembali dokumen 

warkah yang telah dipindai untuk memastikan 

bahwa tidak ada kekurangan berkas merupakan 

sikap dari nilai akuntabel, setelah itu memberi 

tanda/stempel pada berkas implementasi nilai 

berorientasipelayanandan akuntabel kemudian 

mengembalikan dokumen dengan penataan yang 

rapi merupakan implementasi nilai kompeten 

√ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi 

suatu bentuk perrwujudan upaya transformasi 

digital yang memberikan kontribusi pada misi 

kementerian agrarian dan tata ruang/ badan 

pertanahan nasional yaitu Menyelenggarakan 

Pelayanan  Pertanahan dan Penataan Ruang 

yang Berstandar Dunia 

√ Penguatan Nilai Organisasi 

Adanya laporan hasil penataan sebagai bentuk 

pertanggung jawaban atas pekerjaan yang telah 

dilakukan sebagai penguatan pada nilai 

Kementerian agarariadan tat ruang /badan 

pertanahan nasional yaitu melayani, profesional 

dan terpercaya 
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI COACH   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Affandy Ahmad, S.H 
NIP : 199505142022041001 
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kota Baubau 
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 
Isu : Kurang optimalnya pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 di Kantor 

Pertanahan Kota Baubau 
Gagasan : Mengoptimalkan pelaksanaan digitalisasi warkah DI 208 dengan pola kerja 

yang tersistematis dan terukur 
 

Kegiatan 4 :   Penataan kembali dokumen warkah yang telah terdigitalisasi  

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching 
Waktu dan 

media coaching 

√ 

 

Tahapan Kegiatan : 

1) Konsultasi dengan pimpinan/mentor  

2) memeriksa kembali dokumen warkah 

yang telah dipindai sesuai dengan kondisi 

dan jumlah sebelumnya    

3) Memberi tanda/stempel pada lembar 

dokumen yang telah dipindai   

4) mengembalikan dokumen ke tempat 

penyimpanan 

5) menata dokumen warkah agar terlihat 

rapi dan mudah untuk ditemukan 

Melakukan kontrol 
kulitas/Quality Control 
(QC) untuk 
memperbaiki image jika 
ada image yang tidak 
layak untuk ditampilkan 
seperti image miring, 
image tidak terbaca 
karena hasil scan yang 
tidak bagus dan 
melakukan pengecekan 
metadata/index, file 
name.  Pekerjaan quality 
control atau kontrol 
kualitas untuk 
pengendalian mutu 
hasil baik dari 
pemindaian ataupun 
indexing, merupakan 
pekerjaan validasi dan 
verifikasi atas 
kelayakan data dan hasil 
pemindaian, dan 
merupakan tahap 
pekerjaan yang akan 
menentukan apakah file 
yang dihasilkan itu 
dapat dipakai atau tidak.  

 

27 Juli 2022 

 

Media : 

Koordinasi Via 

WA 

 

 

√ Output kegiatan terhadap pemecahan isu : 

Laporan Hasil Penataan 

√ Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan : 

             kegiatan ini diawali dengan konsultasi 

kepada pimpinan/mentor untuk mendapatkan 

saran dan masukan dengan cara sopan dan santun 

hal ini mencerminkan nilai Harmonis dan 

kolaboratif  

             melakukan pemeriksaan kembali dokumen 

warkah yang telah dipindai untuk memastikan 

bahwa tidak ada kekurangan berkas merupakan 

sikap dari nilai akuntabel, setelah itu memberi 

tanda/stempel pada berkas implementasi nilai 

berorientasipelayanandan akuntabel kemudian 

mengembalikan dokumen dengan penataan yang 

rapi merupakan implementasi nilai kompeten 

√ Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi 

suatu bentuk perrwujudan upaya transformasi 

digital yang memberikan kontribusi pada misi 

kementerian agrarian dan tata ruang/ badan 

pertanahan nasional yaitu Menyelenggarakan 

Pelayanan  Pertanahan dan Penataan Ruang 

yang Berstandar Dunia 

√ Penguatan Nilai Organisasi 

Adanya laporan hasil penataan sebagai bentuk 

pertanggung jawaban atas pekerjaan yang telah 

dilakukan sebagai penguatan pada nilai 

Kementerian agarariadan tat ruang /badan 

pertanahan nasional yaitu melayani, profesional 

dan terpercaya 
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No
. 

Kegiatan/Tahapan Kegiatan 

Jumlah Penerapan/Habituasi Nilai 

Berorien
tasi 
Pelayana
n 

Aku
ntab
el 

Kom
pete
n 

Har
mon
is 

Lo
ya
l 

Ad
apt
if 

Kola
bora
tif 

Ju
ml
ah 

1 Persiapan                   
- Konsultasi dengan 

pimpinan/mentor       1 1   1 3 
- Persiapan ruangan kerja 1 1 1         3 
- Inventarisasi 

dokumen/arsip 1 1 1         3 
- Pemilahan dokumen  1 1 1           

2 melakukan 
digitalisasi warkah                   

- 
Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor       1 1   1 3 

- 
menyiapkan berkas warkah 
yang akan di scan  1 1           2 

- melakukan scan warkah    1  1     1    3 

- 

memberi nama file 
(indexing) sesuai dengan 
ketentuan    1 1     1   3 

- 
menyimpan hasil scan 
berkas ke folder khusus    1 1     1   3 

- 

mengecek kelayakan data 
dan hasil pemindaian 
termasuk hasil indexing   1 1         2 

- 

mengupload hasil scan ke 
dalam aplikasi 
Komputerisasi Kegiatan 
Pertanahan (KKP) 1 1 1         3 

- 
membuat berita acara hasil 
upload warkah 1 1 1         3 

3 Inventarisasi hasil 
kegiatan                   

- 
Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor       1 1   1 3 

- 
Membuat daftar nama 
berkas yang telah terupload   1           1 

- 

Memverifikasi ulang hasil 
kegiatan untuk memastikan 
kesesuaian data   1  1 1     

 
  3 

- 
Membuat laporan tentang 
hasil evaluasi 1   1     1   3 

 

 

 

Lampiran 4.19 Rekapitulasi penerapan nilai berakhlak dalam tahapan kegiatan 

aktualisasi 

User
Typewritten text
83



 
 

 

4 Penataan kembali 
dokumen warkah 
yang telah 
terdigitalisasi                   

- 
Konsultasi dengan 
pimpinan/mentor       1 1   1 3 

- 

memeriksa kembali 
dokumen warkah yang telah 
dipindai sesuai dengan 
kondisi dan jumlah 
sebelumnya   1           1 

- 

Memberi tanda/stempel 
pada lembar dokumen yang 
telah dipindai 1 1           2 

- 
mengembalikan dokumen ke 
tempat penyimpanan     1         1 

- 

menata dokumen warkah 
agar terlihat rapi dan mudah 
untuk ditemukan     1         1 

Jumlah 9 14 13 4 4 4 4 49 
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