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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pelatihan 

terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun masa percobaan. 

Program Pelatihan Dasar CPNS diharapkan dapat membentuk PNS Profesional yang 

berkarakter melalui pembelajaran sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS dan 

pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart 

Governance, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan 

perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Termasuk CPNS Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), harus mampu menerapkan 

nilai-nilai dasar BerAKHLAK, terutama BerOrientasi Pelayanan. 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai instansi layanan publik 

senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya, salah satu upayanya adalah dengan 

melakukan perubahan pola pelayanan kepada masyarakat, dari pelayanan manual menjadi 

pelayanan yang berbasis komputerisasi yang dimulai sejak tahun 1997 (Kementerian 

ATR/BPN, 2019). Pada awalnya kegiatan yang dibiayai melalui pinjaman Pemerintah Spanyol 

ini dikenal dengan Land Office Computerization (LOC) atau Komputerisasi Kantor Pertanahan 

(KKP), dengan tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan 

mempercepat pelayanan dibidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan 

BPN, untuk mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat space / storage untuk 

penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (paperless), meningkatkan 

kemampuan SDM pegawai GeoKKP merupakan suatu aplikasi yang diambil dari Sistem 

Informasi Geografis (GIS), yang digunakan untuk menghubungkan data spasial dan data 

tekstual ke dalam suatu sistem lalu disimpan ke dalam Server Kantor Pusat, kemudian akses 

diberikan kepada Kantor Pertanahan.  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Petanahan Nasional (ATR/BPN) atau yang 

dulunya disebut dengan Badan Pertanahan Nasional merupakan kementerian yang 

berwewenang dalam menjamin kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah dalam 

bentuk sertipikat. Pada mulanya proses dan produk pertanahan di ATR/BPN sampai dengan 

tahun 2007 masih berbentuk analog. Seiring bertambahnya jumlah permohonan pendaftaran 

tanah di seluruh Indonesia menyebabkan produk tersebut sulit diinventarisasi. Kondisi ini pun 

mulai tertangani dengan munculnya teknologi di bidang pertanahan. Proses dan produk 

pertanahan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) 

sampai dengan tahun 2007 masih berbentuk analog. Perkembangan teknologi menjadi solusi 

dalam mewujudkan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan. Pusat Data 

dan Informasi Kementrian ATR/BPN sebagai bentuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan dan 

pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan, dan pelaksanaan 

pendaftaran tanah. Tugas utamanya adalah mendigitalisasi data pertanahan dalam Aplikasi 
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Geopasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (GeoKKP) dalam rangka peningkatan kualitas dan 

perkembangan teknologi. Proses digitalisasi yang dilakukan secara luas dapat menimbulkan 

berbagai masalah seperti banyaknya bidang tanah yang overlap dengan bidang tanah lain dan 

luas, bentuk dan posisi bidang tanah yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.  

Maka diperlukan suatu kegiatan Peningkatan Kualitas Data Persil dengan Evaluasi 

Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP Di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Serang Tahun 2022. 

 

B. Tujuan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian 

Agraria Dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mempunyai tujuan yang dituangkan 

kedalam Visi dan Misi yang terdapat pada RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang 

atau Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah : 

1. 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.” 

2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional memiliki dua misi 

yaitu, Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang 

Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dan Menyelenggarakan dan Menyelenggarakan 

pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. 

3. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan 

Nasional, lembaga ini memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 

pertanahan. Fungsi tersebut dijalankan dengan fungsi pendukung seperti: koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengawasan, 

pengelolaan barang milik atau kekayaan negara, pelaksanaan bimbingan teknis dan 

supervisi, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif. 

Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, dalam 5 tahun ke depan diarahkan pada Sasaran 

Strategis sebagaimana dituangkan dalam diagram berikut: 
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Sumber: Peraturan Menteri ATR atau BPN Nomor 27 tahun 2020 tentang Renstra ATR atau 

BPN tahun 2020-2024 

Gambar 1.1 Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang atau  Badan Pertanahan Nasional 2020-2024 

Isu ini perlu diselesaikan untuk mewujudkan tujuan ke III yang tercantum dalam 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian yaitu, menyelenggarakan pelayanan publik dan tata 

kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, laporan aktualisasi 

yang berjudul “Peningkatan Kualitas Data Persil dengan Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) 

Data Persil pada GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang” perlu dilakukan untuk 

membantu unit kerja kedepannya dalam melaksanakan kegiatan dan mewujudkan tata kelola 

data spasial pertanahan yang berkualitas dan berdaya saing . 

 

C. Tugas dan Fungsi 

Tugas pokok, fungsi, dan wewenang jabatan Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan 

di Kantor Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan 

Pertanahan Nasional No. 14 Tahun 2019 tentang Uraian Jabatan Pelaksana Non Struktural di 

Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang   atau Badan Pertanahan Nasional sebagai 

berikut : 

1. Tugas Pokok 

 Menyusun bahan usulan rencana dan kegiatan di bidang survei, pengukuran, 

pemetaan dan penilaian tanah; 

 Menyusun bahan rencana dan jadwal pengukuran; 

 Melaksanakan pengukuran di lapangan; 

 Melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pengukuran; 

 Melakukan kontrol kualitas terhadap hasil pemetaan; 

 Melaksanakan pengumpulan data spasial, data tekstual dan data pendukung survei 
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pemetaan tematik, data transaksi jual beli dan laporan penilaian hak tanggungan; 

 Melaksanakan survei data objek pembanding, survei data bangunan, survei 

pendapatan, survei CVM, dan survei ekonomi kawasan lainnya; 

 Melaksanakan penilaian bidang tanah, penilaian tanah kawasan, pemetaan nilai 

tanah, dan pemetaan tematik lainnya sesuai dengan kebutuhan; 

 Menyajikan informasi spasial penilaian tanah; 

 Melaksanakan pembaruan (updating) data tematik dan plotting data tematik pada 

peta dasar; 

 Menyusun telahaan zonasi nilai tanah; 

 Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang-bidang survei, 

pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah; 

 Menyusun konsep naskah kedinasan di bidang-bidang survei, pengukuran, 

pemetaan dan penilaian tanah. 

2. Fungsi 

Menelaah dan menganalisis bahan kendali mutu survei pengukuran dan pemetaan dasar, 

kadastral dan tematik, serta zona nilai tanah.. 

 
3. Wewenang 

 Mengajukan usul, saran dan pendapat yang diajukan kepada atasan langsung; 

 Meminta data dan informasi untuk penyusunan bahan usulan rencana dan kegiatan 

di bidang survei, pengukuran dan pemetaan; 

 Meminta data dan informasi untuk bahan rencana dan jadwal pengukuran; 

 Meminta data dan informasi untuk bahan Surat Ukur; 

 Meminta data dan informasi untuk bahan Gambar Ukur; 

 Meminta data dan informasi untuk bahan kontrol kualitas terhadap hasil pemetaan; 

 Memperbaiki data spasial, data tekstual dan data pendukung survei pemetaan 
tematik, data transaksi jual beli dan laporan penilaian hak tanggungan; 

 Memperbaiki hasil survei data obyek pembanding, survei data bangunan, survei 
pendapatan, survei CVM, dan survei ekonomi kawasan lainnya; 

 Meminta data dan informasi untuk melengkapi dokumen penilaian bidang tanah, 
penilaian tanah kawasan, pemetaan nilai tanah, dan pemetaan tematik lainnya; 

 Meminta data dan informasi untuk menyusun peta nilai tanah, peta zonasi, peta 
tematik lainnya; 

 Memperbaiki data tematik dan plotting data tematik pada peta dasar; 

 Meminta data dan informasi untuk menyusun analisis zonasi nilai tanah; 

 Meminta data dan informasi untuk menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan 
di bidang bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah; dan 

 Meminta data dan informasi serta memperbaiki konsep naskah kedinasan di bidang-
bidang survei, pengukuran, pemetaan dan penilaian tanah.
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D. Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan 

Nasional No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Berikut ini dilampirkan Struktur Organisasi 

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kepala Sub bagian Kepegawaian Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

 

Gambar 1.2 Susunan Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Serang
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E. Program dan Kegiatan Saat Ini 

Seksi Survei dan Pemetaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Seksi 

Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang memiliki tugas 

untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang. Selain itu, seksi ini juga 

diamanati untuk melakukan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran 

batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan 

tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang, serta pembinaan tenaga teknis dan 

surveyor berlisensi. Berikut ialah program yang terdapat pada DIPA Seksi Survei, 

Pengukuran, dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ialah 

1. Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Survei dan Pemetaan Tematik 

2. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral 

3. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) 

4. Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) 

5. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PTSL 

6. Data Fisik (Pengukuran) PBT K4 PTSL 

7. Pemetaan Bidang Tanah Non Sistematis Kategori 5 
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BAB II  

RANCANGAN AKTUALISASI 

A. Identifikasi Isu 

Setelah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan di Seksi Survei dan Pemetaan, 

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, terdapat beberapa isu permasalahan yang dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

 

1. Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP 

Kebutuhan informasi pertanahan merupakan salah satu informasi penting yang 

dibutuhkan masyarakat untuk melakukan sertifikat tanah, dalam hal ini Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan selanjutnya disebut (Kementerian 

ATR/BPN) selaku pemegang kebijakan mengenai bidang agraria/pertanahan. 

Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas pokok yang tertuang pada pasal 2 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan 

Nasional yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agraria/pertanahan 

dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. Kementerian ATR/BPN menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agraria/pertanahan dilaksanakan secara nasional, regional dan sektoral.  

Tugas kantor pertama yang penyusun kerjakan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Serang ialah membantu Identifikasi kualitas data dari data persil yang terdapat pada 

GeoKKP berdasarkan arahan dari KANWIL BANTEN, dan didampingi oleh PPNPN 

yang bertugas di Pemetaan. Data persil tanah pada GeoKKP terdapat beberapa 

permasalahan, yakni Ketidaknormalan (Anomali) data persil. Yang dapat dirinci 

sebagai berikut, yaitu : 

 1. Perbedaan luasan antara luasan pada data tekstual dan luasan pada data 

spasial,  

 2. Tidak terdapat Nomor NIB pada data attribut,  

 3. Terdapat overlap data spasial antar persil,  

 4. Terdapat bidang yang terletak diluar batas wilayah yang seharusnya.  

 

Sebagai contoh kasus pada data Anomali di Kecamatan Tanara pada tabel dibawah ini: 
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 Tabel 2.1 Rekap Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil Kecamatan Tanara 

 

 
 
 
 

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa di Kecamatan Tanara terdapat 403 bidang 

Anomali selisih luas diatas 10%, dengan jumlah terbesar pada Desa Lempuyang, yaitu 

123 bidang. Yang kedua, untuk Anomali data overlap terdapat 4188 bidang, dengan 

jumlah terbesar pada Desa Siremen, yaitu 1022 bidang. Yang ketiga, untuk Anomali 

data tidak ada NIB pada kolom attribute terdapat 48 bidang, dengan jumlah terbesar 

pada Desa Cibodas, yaitu 16 bidang, dan yang terakhir, untuk Anomali bidang diluar 

batas desa terdapat 408 bidang, dengan jumlah terbesar Desa Tenjo Ayu, yaitu 333 

bidang.  

Berdasarkan data tersebut, selain dikarenakan merupakan tugas dari Kantor 

Wilayah Provinsi Banten untuk mengevaluasi Anomali data persil pada GeoKKP, dapat 

dilihat juga banyaknya pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, jika tidak 

diselesaikan akan menjadi bom waktu untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, 

yang akhirnya menimbulkan permasalahan dikemudian hari, seperti sengketa batas 

antar bidang, Data Peril GeoKKP tidak sesuai wilayah administrasi. Juga, dikarenakan 

perkembangan teknologi kearah yang lebih maju, menuntut agar publisitas data spasial 

dan data tekstual data pertanahan memiliki kualitas yang baik. Sehingga isu ini sangat 

mendesak untuk ditindaklanjuti. Isu ini berkaitan dengan nilai-nilai BerAKHLAK dan 

Smart ASN menyangkut perlu peningkatan kualitas data persil untuk pelayanan digital.  
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2. Luasan pada sertifikat tidak sama dengan Bidang Fisik. 

Hasil diskusi dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang berada pada 

Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tahun 

2022. Terdapat kasus Luasan pada sertifikat tidak sama dengan Bidang Fisik yang 

dikuasai pemohon. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh akurasi pemetaan bidang 

sebelum tahun 2000 masih memakai cara konvensional, sehingga bila dilakukan 

pengukuran ulang dengan CORS, luasan bidang berbeda.  

Isu ini sangat menarik untuk dibahas, karena merupakan isu pada program berjalan 

atau masih hangat untuk dibicarakan, dampak yang ditimbulkan juga cukup serius jika 

tidak segera diselesaikan, namun untuk tindak lanjut hingga menyelesaikan kasus 

tersebut sangat sulit untuk CPNS dikarenakan keterbatasan kewenangan, keterbatasan 

pengalaman, dan komunikasi yang belum terjalin karena CPNS belum diikutsertakan 

dalam program PTSL. Isu ini berkaitan dengan nilai-nilai BerAKHLAK dan 

Manajemen ASN menyangkut perlu peningkatan kolaboratif  antara ASN BPN, 

PPNPN, Surveyor Berlisensi, Pegawai Desa, dan Masyarakat sehingga tidak terjadi 

kesalahan bidang atau tertukarnya bidang. 

 

3. Belum optimal Pengarsipan Pengukuran 

Semenjak bertugas di Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten 

Serang tahun 2022 menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan belum optimal karena 

selama ini dokumen-dokumen tersebut diarsipkan secara manual, selain itu juga belum 

ada list petunjuk susunan berkas pada rak pengarsipan, sehingga membuat kesulitan 

dalam pencaharian berkas pengukuran. Oleh karena itu hal tersebut memunculkan isu 

mengenai pengelolaan kearsipan pada Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 

pengukuran belum tersusun rapih dalam pengarsipan. 

Jika pengarsipan di Seksi Survei dan Pemetaan tidak segera dibenahi, akan 

menghambat pekerjaan di seksi tersebut. Pencaharian berkas yang dibutuhkan untuk 

hal pekerjaan yang mendesak membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemudian, 

kemungkinan besar dampak yang ditimbulkan akan sangat buruk jika kita tidak dapat 

menemukan berkas yang telah kita kerjakan apabila sewaktu-waktu berkas tersebut 

dibutuhkan. Namun, untuk merapihkan berkas-berkas tersebut diperlukan pegawai 

yang memiliki pengetahuan riwayat berkas dan pengalaman dalam merapihkan berkas 

sebelumnya, sehingga untuk CPNS yang bukan berlatar belakang dari kepustakaan, 

akan kurang optimal. Isu ini berkaitan dengan nilai-nilai BerAKHLAK dan 

Manajemen ASN menyangkut penerapan nilai Akuntabilitas menjaga dokumen 

Pengukuran yang pernah dilakukan, sehingga apabila dokumen tersebut dibutuhkan 

mudah ditemukan kembali. 
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Gambar 2.1  Penyimpanan Arsip sementara di  Seksi Survei, Pengukuran, dan 

Pemetaan. 

 

4. Ketidaksesuaian batas Administrasi pada GeoKKP dengan yang ada di 

Lapangan 

 

Berdasarkan hasil diskusi dengan mentor di Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Serang tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan mengenai 

ketidaksesuaian batas antar desa, dan batas antar kecamatan di data GeoKKP 

Kabupaten Serang dengan yang ada di Lapangan. Hal tersebut terjadi disebabkan 

beberapa faktor, diantaranya ialah belum adanya PERDA atau peraturan spasial yang 

mengatur data spasial batas administrasi antar wilayah desa di Kabupaten Serang. 

Sehingga kepala-kepala desa, atau masyarakat, atau operator pemetaan memiliki 

asumsi tersendiri mengenai data spasial batas administrasi antar wilayah di Kabupaten 

Serang.  

Jika ketidaksesuaian batas administrasi tidak segera dibenahi, akan menimbulkan 

dampak letak bidang pada GeoKKP tidak berada di wilayah administrasi yang 

seharusnya atau data spasial persil berada diluar batas administrasi pada data tekstual. 

Sehingga ditemukan banyak kasus data spasial persil diluar batas administrasi. 

Ketidaksesuaian batas administrasi juga akan menimbulkan permasalahan baru 

apabila batas administrasi yang disengketakan akan dibangun pabrik atau perumahan, 

karena terkait izin lokasi yang tidak pasti, juga perebutan wilayah karena berbagai 

kepentingan. Namun, seiring belum ada PERDA atau kepastian batas wilayah, akan 

sulit dalam menganalisis dan menindak lanjuti menjadi karya aktualisasi. Isu ini 

berkaitan dengan nilai-nilai BerAKHLAK dan Smart ASN menyangkut perlunya 

penetapan batas administrasi pada data spasial dan keadaan sebenarnya di Lapangan, 

sehingga nilai harmonis di Masyarakat maupun antar Instansi Pemerintahan terjaga. 
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Gambar 2.2 Area saling klaim wilayah administrasi pada GeoKKP antara Desa 

Cerukcuk dan Desa Lempuyang 

 
B. Pemilihan Isu 

 
Untuk menganalisa isu-isu yang telah diangkat di atas, saya menggunakan pendekatan teknik 

tapisan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada masing-masing kriteria USG, yaitu:  

 Urgency : Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti 

 Seriousness : Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan 

ditimbulkan  

 Growth : Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.  

 

Berikut adalah tabel matriks penilaian kualitas isu: 

Tabel 2.2 Matriks Analisis Core Issue dengan Metode USG 

 

 

Keterangan:  

No. Kendala Urgency Seriousness Growth Total 

1. 
Ketidaknormalan (Anomali) 

Data Persil pada GeoKKP 
5 5 5 15 

2. 
Bidang Tanah Tertukar pada 

PTSL 
3 4 4 11 

3. 
Belum Optimalnya Pengarsipan 

berkas Pengukuran 
3 5 4 12 

4.  

Ketidaksesuaian  batas 

administrasi GeoKKP dengan 

yang ada di Lapangan 

3 5 5 13 

Area saling 

klaim 

wilayah 

administrasi 

pada 

GeoKKP 
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Berdasarkan hasil dari data tersebut jelas menunjukkan nilai akhir paling tinggi 

untuk dibahas mengenai sebab, dampak yang ditimbulkan dan gagasan alternatif 

solusi pada tulisan ini dengan nilai total 15 poin, ialah isu Anomali data persil pada 

GeoKKP. Kedua, Sengketa batas adminstrasi pada GeoKKP dengan nilai total 13 

poin. Ketiga, Belum optimalnya berkas pengarsipan pengukuran dengan nilai total 

12 poin. Dan yang terakhir, Bidang Tanah tertukar pada PTSL dengan nilai total 11 

poin. 

Dari tabel di atas berdasarkan brainstorming dan diskusi mendalam antara 

penyusun, mentor dan rekan kerja maka terpilihlah Core Issue yang akan diangkat 

yaitu mengenai Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP. Isu ini 

sangat terkait dengan agenda II dan agenda III mengenai nilai-nilai BerAKHLAK, 

dan Smart ASN. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik. Pelayanan 

publik yang dilakukan harus  optimal dengan tujuan kepuasan pengguna layanan. 

Sehingga ASN dituntut untuk bersikap BerOrientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif sebagai upaya peningkatan 

kualitas ASN dengan berbagai gagasan, serta inovasi dan menciptakan suatu tata 

kelola pemerintahan yang berdampak baik ke semua segmen penerima layanan. 

Dari isu ini membuat fokus utamanya adalah untuk memperbaiki kinerja internal 

dalam menjaga dan menginventarisasi kualitas data persil yang merupakan salah 

satu prinsip dari pelayanan publik sehingga pelayanan prima akan terwujud dengan 

terciptanya kepuasan masyarakat. Serta berjalannya nilai dari BerAKHLAK agar 

semua tugas dan fungsi masing-masing peran akan dapat berjalan dengan baik. 

1. Matriks Rancangan Aktualisasi dengan Metode Fishbone 

Langkah lanjutan untuk mengetahui penyebab permasalahan yang menjadi isu 

utama maka dilakukan analisa menggunakan metode Fishbone. Berikut analisis 5 M 

yang digambarkan melalui diagram tulang ikan (fishbone diagram): 

 

  
 

Gambar 2.4 Matriks Rancangan Aktualisasi dengan Metode Fishbone 
 

Ketidaknormalan 

(Anomali) Data 

Persil pada 

GeoKKP 

Belum ada 

Keseragaman 

penyelesaian 

Proses Integrasi 

bermasalah 

Human Error 
Tidak ada anggaran 

Uang 
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Manusia Human Error / Ketidaksengajaan 

Material Persil Sengketa, Data Tekstual dan Data Spasial tidak Singkron. 

Metode Belom ada Keseragaman, Proses integrasi bermasalah 

Mesin Kesalahan setting alat pengukuran, dan beda versi aplikasi pemetaan. 

Uang Tidak ada anggaran 

Tabel 2.3 Keterangan Matriks Fishbone 
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C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu 

Analisis pemecahan masalah dilakukan menggunakan analisis Mc Namara, analisis 

tapisan ini menentukan tiga kriteria yang dinilai dari setiap alternatif gagasan yakni 

Efektifitas, Efisiensi, dan Kemudahan. Analisis dengan menggunakan tapisan Mc.Namara 

dapat dilihat pada Tabel 2.4 yang menyajikan hasil analisis Mc Namara . 

Tabel 2.4 Penentuan Gagasan dengan Analisis Mc Namara 

 

Hasil analisis pada Tabel 2.4 di atas menunjukkan bahwa gagasan dua memiliki tingkat 

efektifitas dan efisiensi paling tinggi, dengan demikian pada kegiatan aktualisasi akan 

menggunakan gagasan Peningkatan Kualitas Data Persil dengan Evaluasi Ketidaknormalan 

(Anomali) Data Persil pada GeoKKP. 

 

No Gagasan 
Kriteria Alternatif Gagasan 

Total Skor 
Efektifitas Efisiensi Kemudahan 

1 Peremajaan alat ukur, dan 

pengecekan secara berkala. 3 4 4 11 

2 Optimalisasi manajemen 

data persil dan data tekstual 5 4 5 14 

3 Standarisasi citra satelit 

yang digunakan oleh 

seluruh petugas 

pengukuran dan pemetaan. 

3 3 4 10 

4 Peningkatan Kualitas Data 

Persil dengan Evaluasi 

Ketidaknormalan 

(Anomali) Data Persil pada 

GeoKKP 

5 5 5 15 
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D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

Berikut merupakan tahapan kegiatan dalam Peningkatan Kualitas Data Persil dengan 

Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang. 

Tabel 2.5 Deskripsi Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Isu : 
1. Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP 

  
2. Bidang Tanah Tertukar pada PTSL 

  
3. Belum Optimalnya Pengarsipan berkas Pengukuran 

  
4. Ketidaksesuaian  batas administrasi GeoKKP dengan yang ada di 

Lapangan 

Isu 
Terpilih 

: Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP 

Gagasan : 1. Peremajaan alat ukur, dan pengecekan secara berkala. 

  2. Optimalisasi manajemen data persil dan data tekstual. 

  3. Standarisasi citra satelit yang digunakan oleh seluruh petugas pengukuran 

dan pemetaan. 

  4. Peningkatan Kualitas Data Persil dengan Evaluasi Ketidaknormalan 

(Anomali) Data Persil pada GeoKKP. 

Gagasan 
Terpilih 

: Peningkatan Kualitas Data Persil dengan Evaluasi Ketidaknormalan 

(Anomali) Data Persil pada GeoKKP 
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Tabel 2.6 Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan 
Output atau 

Hasil 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 

Kontribusi 

Terhadap Visi-

Misi Organisasi 

Penguatan Nilai 

Organisasi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mempelajari   dan 

menganalisis 

Kebutuhan 

Peningkatan 

Kualitas Data 

Persil dengan 

Evaluasi 

Ketidaknormalan 

(Anomali) Data 

persil pada 

GeoKKP di 

Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten 

Serang 

 

1. Melakukan 

konsultasi 

dengan  mentor. 

 

2. Mengumpulkan 

dan mempelajari 

Cara Evaluasi 

Ketidaknormalan 

Data Persil pada 

GeoKKP. 

 
3. Menyusun 

Strategi cara 

cepat pengolahan 

Data Persil pada 

GeoKKP 

1. Gambaran alur 

Kegiatan 

Aktualisasi 

Peningkatan 

Kualitas Data 

Persil dengan 

Evaluasi 

Ketidaknormala

n Data Persil 

pada GeoKKP 

 

2. Gambaran 

referensi 

pengolahan Data 

Persil dari rekan 

kerja dan 

Internet 

 

3. Gambaran 
strategi 

pengolahan 

data yang 

dipilih sesuai 

kebutuhan, 

efektivitas dan 

efisiensi 

- BerOrientasi Pelayanan : 

Memahami dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat untuk peningkatan 

kualitas data persil. 

- Akuntabel : saya akan bertanggung 

jawab terhadap hasil pengolahan data. 

- Kompeten : saya akan 

menggunakan metode yang terbaik 

berdasarkan referensi 

- Harmonis : saya akan menolong 

tim pemetaan apabila kesulitan dalam 

pengolahan data. 

- Loyal : Saya akan menjamin 

kerahasiaan data. 

- Adaptif : saya akan cepat 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

- Kolaboratif : saya akan bersinergi 

berkerjasama 
 

Smart ASN : saya akan menjalin 

komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

Manajemen ASN : saya akan  

membuat konsep dengan tujuan 

pekerjaan selanjutnya menjadi efektif 

dan efisien. 

Evaluasi Kegiatan  

Peningkatan Kualitas 

Data Persil dengan 

Evaluasi 

Ketidaknormalan 

(Anomali) Data 

Persil pada GeoKKP 

di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang 

Wujud Peningkatan 

Profesionalitas dan 

Kompetensi Digital 

demi terwujudnya 

tata kelola 

kepemerintahan 

yang berkualitas dan 

berstandar dunia 

Evaluasi Kegiatan  
Peningkatan Kualitas 

Data Persil dengan 

Evaluasi 

Ketidaknormalan 

(Anomali) Data Persil 

pada GeoKKP di 

Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang 

sebagai wujud 

penguatan Nilai 

Melayani, Profesional, 

dan Terpercaya. 
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2 Melakukan 

Koordinasi 

dengan tim 

Pemetaan di 

Seksi Survei dan 

Pemetaan. 

1. Melakukan 

Penarikan Data 

Spasial Persil dari 

GeoKKP, terdiri 

atas 29 

Kecamatan, 346 

Desa di 

Kabupaten 

Serang. 

 

2. Berbagi 

pengetahuan 

tentang cara 

pengerjaan yang 

cepat dan efisien 

 
3. Koordinasi 

dengan tim 

Pemetaan. 

1. Data Persil 

yang telah 

didownload 

dari GeoKKP. 

 

2. Kesamaan 

metode dan 

cara 

pengerjaan 

pengolahan 

data. 

 
3. Gambaran 

Pembagian 

tugas, 

koordinasi 

lebih lanjut 

agar 

pengerjaannya 

dilakukan 

secara efektif 

dan efisien. 

 

- BerOrientasi Pelayanan : 

Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk 

peningkatan kualitas data persil. 

- Akuntabel : saya akan 

bertanggung jawab terhadap hasil 

pengolahan data. 

- Kompeten : saya akan 

menggunakan metode yang terbaik 

berdasarkan referensi 

- Harmonis : saya akan menolong 

tim pemetaan apabila kesulitan 

dalam pengolahan data. 

- Loyal : Saya akan menjamin 

kerahasiaan data. 

- Adaptif : saya akan cepat 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

- Kolaboratif : saya akan 

bersinergi berkerjasama  

 

Smart ASN : saya akan menjalin 

komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait 

kegiatan. 

Manajemen ASN : saya akan  

membuat konsep dengan tujuan 

pekerjaan selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

Berkoordinasi dengan tim 

pemetaan  Sebagai Wujud 

Peningkatan 

Profesionalitas dan 

Kompetensi Digital demi 

terwujudnya tata kelola 

kepemerintahan yang 

berkualitas dan berstandar 

dunia 

Berkoordinasi dengan 

tim pemetaan  sebagai 

wujud penguatan Nilai 

Melayani, Profesional, 

dan Terpercaya. 
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3 Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi 

tumpang tindih 

(Overlay) Data 

Persil pada 

aplikasi GIS. 

1. Menyiapkan alat 
dan bahan, yaitu 

komputer yang 

sudah terinstall 

aplikasi GIS, dan 

Data Persil yang 

akan diolah. 

  

2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam 

Layer 

 

3. Lakukan 

Identifikasi data 

persil tumpang 

tindih dengan 

mengaktifkan 

tools topology 

error dengan rules 

Must not Overlap 

 

4. Inventaris dan 

Pelaporan ke 

pimpinan 

mengenai progres 

1. Jumlah Data 
Spasial Persil 

yang tumpeng 

tindih. 

 

2. Posisi dan 

Letak Data 

Persil yang 

terdapat 

tumpang tindih 

antar persil. 

- BerOrientasi Pelayanan : 
Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk 

peningkatan kualitas data persil. 

- Akuntabel : saya akan 

bertanggung jawab terhadap hasil 

pengolahan data. 

- Kompeten : saya akan 

menggunakan metode yang terbaik 

berdasarkan referensi 

- Harmonis : saya akan menolong 

tim pemetaan apabila kesulitan 

dalam pengolahan data. 

- Loyal : Saya akan menjamin 

kerahasiaan data. 

- Adaptif : saya akan cepat 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

- Kolaboratif : saya akan 

bersinergi berkerjasama dengan 

PPNPN 

 

Smart ASN : saya akan menjalin 

komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait 

kegiatan. 

Manajemen ASN : saya akan  

membuat konsep dengan tujuan 

pekerjaan selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

Melakukan kegiatan 
Identifikasi tumpeng 

tindih (Overlay) Data 

Persil Sebagai Wujud 

Peningkatan 

Profesionalitas dan 

Kompetensi Digital demi 

terwujudnya tata kelola 

kepemerintahan yang 

berkualitas dan berstandar 

dunia 

Melakukan kegiatan 

Identifikasi 

tumpeng tindih 

(Overlay) Data 

Persil  sebagai 

wujud penguatan 

Nilai Melayani, 

Profesional, dan 

Terpercaya. 
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4 Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi data 

spasial luasan 

persil dan data 

attribut/ data 

tekstual tidak 

sama pada 

aplikasi GIS. 

1. Menyiapkan alat 
dan bahan, yaitu 

komputer yang 

sudah terinstall 

aplikasi GIS, dan 

Data Persil yang 

akan diolah. 

  

2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam 

Layer 

 

3. Lakukan 

Identifikasi data 

persil yang  

luasan data 

attribut dan 

luasan data 

spasial tidak 

sama dengan 

metode Query 

pada data 

attribute. 

 

4. Inventaris dan 

Pelaporan ke 

pimpinan 

mengenai 

progress 

1. Jumlah Data 
Persil yang 

luasan data 

attribut dan 

luasan data 

spasial tidak 

sama  

 

2. Posisi dan 

Letak Data 

Persil yang  

luasan data 

attribut dan 

luasan data 

spasial tidak 

sama. 

- BerOrientasi Pelayanan : 
Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk 

peningkatan kualitas data persil. 

- Akuntabel : saya akan 

bertanggung jawab terhadap hasil 

pengolahan data. 

- Kompeten : saya akan 

menggunakan metode yang terbaik 

berdasarkan referensi 

- Harmonis : saya akan menolong 

tim pemetaan apabila kesulitan 

dalam pengolahan data. 

- Loyal : Saya akan menjamin 

kerahasiaan data. 

- Adaptif : saya akan cepat 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

- Kolaboratif : saya akan 

bersinergi berkerjasama dengan 

PPNPN 

 

Smart ASN : saya akan menjalin 

komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait 

kegiatan. 

Manajemen ASN : saya akan  

membuat konsep dengan tujuan 

pekerjaan selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

Melakukan kegiatan 

Identifikasi data spasial 

luasan persil dan data 

attribut/ data tekstual 

Sebagai Wujud 

Peningkatan 

Profesionalitas dan 

Kompetensi Digital demi 

terwujudnya tata kelola 

kepemerintahan yang 

berkualitas dan berstandar 

dunia 

Melakukan kegiatan 

Identifikasi data 

spasial luasan persil 

dan data attribut/ 

data tekstual 

sebagai wujud 

penguatan Nilai 

Melayani, 

Profesional, dan 

Terpercaya. 
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5 Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi letak 

spasial persil, 

apakah sudah 

tergabung dalam 

1 wilayah 

administrasi 

sesuai data 

tekstual atau 

belum, pada 

aplikasi GIS. 

1. Menyiapkan alat 
dan bahan, yaitu 

komputer yang 

sudah terinstall 

aplikasi GIS, dan 

Data Persil yang 

akan diolah. 

  

2. Tambahkan Data 

Persil dan batas 

administrasi ke 

dalam Layer. 

 

3. Lakukan 

Identifikasi data 

persil dengan 

tools 

Intersection 

antara data persil 

dan batas 

administrasi. 

 

4. Inventaris dan 

Pelaporan ke 

pimpinan 

mengenai 

progres. 

1. Jumlah Data 
Persil yang  

terletak diluar 

wilayah 

administrasi 

sesuai data 

tekstual. 

 

2. Posisi dan 

Letak Data 

Persil yang   

terletak diluar 

wilayah 

administrasi 

sesuai data 

tekstual. 

- BerOrientasi Pelayanan : 
Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk 

peningkatan kualitas data persil. 

- Akuntabel : saya akan 

bertanggung jawab terhadap hasil 

pengolahan data. 

- Kompeten : saya akan 

menggunakan metode yang terbaik 

berdasarkan referensi 

- Harmonis : saya akan menolong 

tim pemetaan apabila kesulitan 

dalam pengolahan data. 

- Loyal : Saya akan menjamin 

kerahasiaan data. 

- Adaptif : saya akan cepat 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

- Kolaboratif : saya akan 

bersinergi berkerjasama dengan 

PPNPN 

 

Smart ASN : saya akan menjalin 

komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait 

kegiatan. 

Manajemen ASN : saya akan  

membuat konsep dengan tujuan 

pekerjaan selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

Melakukan kegiatan 

Identifikasi letak spasial 

persil berdasarkan data 

batas administrasi Sebagai 

Wujud Peningkatan 

Profesionalitas dan 

Kompetensi Digital demi 

terwujudnya tata kelola 

kepemerintahan yang 

berkualitas dan berstandar 

dunia 

Melakukan kegiatan 

Identifikasi letak 

spasial persil 

berdasarkan data 

batas administrasi  

sebagai wujud 

penguatan Nilai 

Melayani, 

Profesional, dan 

Terpercaya. 
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6 Evaluasi 
Kegiatan  

Peningkatan 

Kualitas Data 

Persil dengan 

Evaluasi 

Ketidaknormalan 

(Anomali) Data 

Persil pada 

GeoKKP di 

Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten 

Serang 

1. Menyiapkan alat 
dan bahan, yaitu 

data dan bukti 

eviden kegiatan 

Aktualisasi. 

 

2. Menyiapkan 

konsep 

penulisan. 

 

3. Berkonsultasi 

dengan mentor. 

 

4. Menyusun 

tulisan sesuai 

Pedoman. 

1. Laporan 
Kegiatan 

Aktualiasasi 

“Peningkatan 

Kualitas Data 

Persil dengan 

Evlaluasi 

Ketidaknormal

am (Anomali) 

Data Persil 

pada GeoKKP 

- BerOrientasi Pelayanan : 
Memahami dan memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk 

peningkatan kualitas data persil. 

- Akuntabel : saya akan 

bertanggung jawab terhadap hasil 

pengolahan data. 

- Kompeten : saya akan 

menggunakan metode yang terbaik 

berdasarkan referensi 

- Harmonis : saya akan menolong 

tim pemetaan apabila kesulitan 

dalam pengolahan data. 

- Loyal : Saya akan menjamin 

kerahasiaan data. 

- Adaptif : saya akan cepat 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

- Kolaboratif : saya akan 

bersinergi berkerjasama dengan 

PPNPN 

 

Smart ASN : saya akan menjalin 

komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait 

kegiatan. 

Manajemen ASN : saya akan  

membuat konsep dengan tujuan 

pekerjaan selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

Evaluasi Kegiatan  
Peningkatan Kualitas Data 

Persil dengan Evaluasi 

Ketidaknormalan 

(Anomali) Data Persil 

pada GeoKKP di Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Serang Sebagai Wujud 

Peningkatan 

Profesionalitas dan 

Kompetensi Digital demi 

terwujudnya tata kelola 

kepemerintahan yang 

berkualitas dan berstandar 

dunia 

Evaluasi Kegiatan  
Peningkatan 

Kualitas Data Persil 

dengan Evaluasi 

Ketidaknormalan 

(Anomali) Data 

Persil pada 

GeoKKP di Kantor 

Pertanahan 

Kabupaten Serang 

sebagai wujud 

penguatan Nilai 

Melayani, 

Profesional, dan 

Terpercaya. 
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Tabel 2.7 Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi M.P Agenda II 

 

 

No 

 

Mata Pelatihan (MP) 

Kegiatan Jumlah 

Aktualisasi per MP 
Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-6 

1 Berorientasi Pelayanan 1 1 1 1 1 1 6 

2 Akuntabel 1 1 1 1 1 1 6 

3 Kompeten 1 1 1 1 1 1 6 

4 Harmonis 1 1 1 1 1 1 6 

5 Loyal 1 1 1 1 1 1 6 

6 Adaptif 1 1 1 1 1 1 6 

7 Kolaboratif 1 1 1 1 1 1 6 

Jumlah MP yang 
Diaktualisasikan per Kegiatan 

7 7 7 7 7 7 
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E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Rencana jadwal kegiatan aktualisasi adalah sebagai berikut 
 

Tabel 2.8 Jadwal Kegiatan Aktualisasi 
 

No Kegiatan 
Juli-2022 

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 

Mempelajari  dan 

menganalisis 

Kebutuhan 

Peningkatan 

Kualitas Data 

Persil dengan 

Evaluasi 

Ketidaknormala

n (Anomali) 

Data persil pada 

GeoKKP 

 

                               

                                 

2 Melakukan 

Koordinasi 

dengan tim 

Pemetaan di 

Seksi Survei dan 

Pemetaan.  
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3 Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi 

tumpang tindih 

Data Spasial 

Persil (Overlay) 

pada aplikasi 

GIS. 

                               

                                 

4 Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi data 

spasial luasan 

persil dan data 

attribut/ data 

tekstual tidak 

sama pada 

aplikasi GIS. 

                               

                                 

5 Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi letak 

spasial persil, 

apakah sudah 

tergabung dalam 

1 wilayah 

administrasi 

sesuai data 

tekstual atau 

belum, pada 

aplikasi GIS. 
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6 Evaluasi 
Kegiatan 

Aktualisasi 

                               

                                 

 

 

Keterangan: 

 

  Hari Kerja 

 

  Hari Libur 
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BAB III 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Role Model 
 

 

Gambar 3.1 Kepala Seksi Survei dan Pemetaan,  

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

 

Role model adalah seseorang yang memberikan teladan dan berperilaku yang bisa diikuti 

oleh orang lain. Seorang pemimpin yang menjadi role model mampu menjadi teladan bagi yang 

dipimpinnya untuk mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sepanjang tidak 

melanggar peraturan yang berlaku.  

Pada pelaksanaan aktualisasi ini, penulis menemukan salah satu role model yang ada di 

lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, yaitu Bapak Maprukhi, S.ST., M.H. selaku 

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Nilai-nilai 

BerAKHLAK yang dapat diambil contoh dari beliau dalam melaksanakan tugas kedinasan 

sehari-hari yaitu antara lain: 

a. Berorientasi Pelayanan 

Sebagai pimpinan beliau melakukan perbaikan tiada henti dengan cara melakukan Evaluasi 

Awal dan Evaluasi Mingguan Kegiatan Pekerjaan pada Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Serang. 

b. Akuntabel 

Beliau Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan 

berintegritas tinggi. Ditunjukkan dengan jam kedatangan beliau selalu on time, dan juga 

pulang hingga larut malam demi menyelesaikan tugas. 

c. Kompeten 

Beliau Membantu orang lain belajar. Dibuktikan dengan membantu memberikan arahan, 
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saran, dan persetujuan dalam penulis melaksanakan tugas aktualisasi CPNS berdasarkan 

pengalaman yang beliau miliki. 

d. Harmonis 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif dan suka menolong orang lain. Beliau tidak 

segan untuk bertanya kesulitan pegawai dalam mengerjakan tugas rutinitas, dan memberikan 

solusi berdasarkan permasalahan yang ada.  

e. Loyal 

Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Beliau mengerjakan setiap pekerjaan berdasarkan peraturan yang berlaku, 

menjaga nama baik sesama instansi, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. 

f. Adaptif 

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan 

kreativitas, dan Bertindak proaktif. Dibuktikan dengan menggunakan spreadsheet untuk 

meng-Inventarisasi TPDM dan berupaya menyelesaikan dengan bertindak proaktif kepada 

pegawai dan orang-orang yang terlibat dalam TPDM 

g. Kolaboratif 

Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Melakukan koordinasi 

dengan Kepala Desa, Satgas Desa, ASK, dan Petugas PTSL Kantah Serang untuk 

menyelesaikan tugas PTSL. 

 

B. Realisasi Aktualisasi 

Dalam pelaksanaan kegiatan Aktualisasi dan habituasi ini penulis melaksanakan enam 

kegiatan dengan masing-masing memiliki tahapan kegiatan. Kegiatan dilakukan mengikuti jadwal 

yang sudah direncanakan, meskipun terdapat beberapa perbaikan dan sedikit perubahan dalam 

pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran penulis 

yaitu Evaluasi Kualitas Data Persil dalam rangka peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP 

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.  Berikut ialah rincian realisasi aktualisasi yang telah penulis 

lakukan, yaitu : 

a. Mempelajari dan menganalisis Kebutuhan Peningkatan Kualitas Data Persil dengan Evaluasi 

Ketidaknormalan (Anomali) Data persil pada GeoKKP. 

1. Melakukan konsultasi dengan  mentor. 

Konsultasi dilakukan pada hari Jum’at tanggal 1 Juli 2022 dengan Bapak Shodiq 
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Munawar S.ST sebagai Pelaksana Tugas Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang. Beliau memberikan arahan, saran, dan berbagi pengalaman guna 

menyelesaikan kegiatan Aktualisasi dengan baik. 

 

Gambar 3.2 

Koordinasi dengan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Survei dan Pemetaan  

 

Dikarenakan adanya pergantian dan pergeseran Pejabat tanggal 14 Juli 2022, juga pada Seksi 

Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Secara definitif ditunjuk Bapak 

Maprukhi, S.ST, M.H. sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang, dan juga sebagai Mentor penulis. Oleh karena itu setelah Surat Tugas 

Mentor dikeluarkan oleh Kanwil Banten, penulis melakukan konsultasi terhadap kegiatan 

aktualisasi penulis. Konsultasi dilakukan pada hari Jum’at tanggal 22 Juli 2022 dengan Bapak 

Maprukhi, S.ST, M.H. sebagai Pelaksana Tugas Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor 

Pertanahan Kabupaten Serang. Beliau memberikan arahan, saran, dan berbagi pengalaman 

guna menyelesaikan kegiatan Aktualisasi dengan baik. 



29  

 

Gambar 3.3 

Konsultasi dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan  

 

2. Mengumpulkan dan mempelajari Cara Evaluasi Ketidaknormalan Data Persil pada 

GeoKKP. 

Kegiatan mengumpulkan dan mempelajari cara Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) 

Data Persil pada GeoKKP dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sampai hari Selasa 

tanggal 5 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara studi literatur cara pengolahan data 

identifikasi dan perbaikan data Anomali Persil bersumber dari Google dan Youtube. Dengan 

Output Kegiatan berupa Draft cara Pengolahan Data menggunakan aplikasi GIS, yaitu QGIS 

atau ArcGIS. 
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Gambar 3.4 

Dokumentasi Pengumpulan cara Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Persil 

 

3. Menyusun Strategi cara cepat pengolahan Data Persil pada GeoKKP. 

Setelah mengumpulkan dan mempelajari cara kegiatan mengumpulkan dan mempelajari 

cara identifikasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP. Penulis dan tim 

Pemetaan melakukan diskusi untuk memilah dan memilih cara terbaik dan tercepat dalam 

pengolahan data GIS untuk mengidentifikasi dan Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data 

Persil, yang dilakukan tanggal 6 Juli 2022. Dengan output kegiatan berupa Draft Cara 

Pengolahan Data untuk Identifikasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP.  

 

Gambar 3.5 

Dokumentasi koordinasi cara cepat pengolahan Identifikasi Anomali Persil 

 

b.  Melakukan Koordinasi dengan tim Pemetaan di Seksi Survei dan Pemetaan. 

1. Koordinasi dengan tim Pemetaan 

Kegiatan koordinasi dengan tim pemetaan dilakukan secara intens dan berkala, salah 

satunya ialah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022. Koordinasi dilakukan guna membagi 

tugas dalam pengerjaan penarikan data persil dari KKP dan Identifikasi Anomali Persil di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Dengan Output Pembagian Desa dan Kecamatan 
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yang dilakukan penarikan data persilnya. 

   

Gambar 3.6 

Dokumentasi koordinasi dengan tim pemetaan 

 

2. Melakukan Penarikan Data Spasial Persil dari GeoKKP, terdiri atas 29 Kecamatan, 346 

Desa di Kabupaten Serang. 

Kegiatan koordinasi dengan tim pemetaan dilakukan secara intens dan berkala, salah 

satunya ialah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dengan agenda Melakukan Penarikan 

Data Persil dari GeoKKP di Wilayah Kabupaten Serang. Koordinasi dilakukan guna 

berbagi informasi cara melakukan penarikan data persil dari KKP di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang. Dengan Output berupa Data Spasial Persil dari GeoKKP, terdiri atas 

29 Kecamatan, 346 Desa di Kabupaten Serang. 
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Gambar 3.7 

Dokumentasi Hasil Penarikan Data Persil dari KKP Kabupaten Serang 

 

3. Inventarisasi dan Pelaporan Progres. 

Kegiatan Inventarisasi dan Pelaporan Progres kepada pimpinan dilakukan secara 

berkala, salah satunya ialah pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Inventarisasi dilakukan 

dengan cara menuliskan hasil progres pengerjaan pada excel, dan pelaporan dilakukan 

dengan hitungan persentase dari jumlah total Desa di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Serang. Dengan Output berupa daftar nama Desa dan Kecamatan di Kabupaten Serang, 

serta daftar yang sudah dikerjakan. 

   

Gambar 3.8 

Dokumentasi Inventarisasi dan Pelaporan Progres 

 

c. Melakukan kegiatan Identifikasi tumpang tindih Data Spasial Persil (Overlay) pada aplikasi GIS.11-

13 Juli 

1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 

Kegiatan Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer yang sudah terinstall aplikasi 

GIS, dan Data Persil yang akan diolah. Kegiatan ini dilakukan secara berulang untuk 

pengolahan data, dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan hari Rabu 

tanggal 13 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka aplikasi ArcGIS dan 
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membuka folder data persil. Dengan Output Kegiatan berupa Aplikasi ArcGIS dan data 

Shapefile untuk diolah sudah siap. 

    

Gambar 3.9 

Dokumentasi Penyiapan Alat dan Bahan untuk diolah 

 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer. 

Kegiatan Menambahkan Data Persil ke dalam. Kegiatan ini dilakukan secara berulang 

untuk pengolahan data, dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan hari 

Rabu tanggal 13 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka aplikasi 

menambahkan data yang akan diolah. Dengan Output Kegiatan berupa layer kerja untuk 

pengolahan data persil sudah siap. 

   

Gambar 3.10 

Dokumentasi Penambahan Data Persil pada layer 

 

3. Melakukan Identifikasi Data Persil Tumpang Tindih dengan mengaktifkan tools topology 

error dengan rules Must not Overlap. 

Kegiatan Melakukan Identifikasi Data Persil Tumpang Tindih dengan mengaktifkan 
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tools topology error dengan rules Must not Overlap. Kegiatan ini dilakukan secara 

berulang untuk pengolahan data, dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sampai 

dengan hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengaktifkan 

tools topology error dengan rules Must not Overlap, kemudian memasukkan shapefile 

yang diolah, lalu Validate. Dengan Output Kegiatan berupa letak dan jumlah data persil 

yang teridentifikasi Anomali Overlap (Tumpang Tindih). 

 

  

Gambar 3.11 

Dokumentasi Data Persil terIdentifikasi Anomali Overlap di Desa Bendung 

 

4. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan mengenai Progres. 

Kegiatan Inventarisasi dan Pelaporan Progres kepada pimpinan dilakukan secara 

berkala, salah satunya ialah pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Inventarisasi dilakukan 

dengan cara menuliskan hasil progres pengerjaan pada excel, dan pelaporan dilakukan 

dengan hitungan persentase dari jumlah total Desa di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Serang. Dengan Output berupa daftar nama Desa dan Kecamatan di Kabupaten Serang, 

serta daftar yang sudah dikerjakan. Berdasarkan hasil pengolahan, terdapat 84383 Anomali 

Overlap pada data Persil se-Kabupaten Serang 
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Gambar 3.12 

Dokumentasi Inventarisasi dan Pelaporan Progres 

 

d. Melakukan kegiatan Identifikasi data spasial luasan persil dan data tekstual tidak sama lebih dari 10% 

pada aplikasi GIS. 14-18 

1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 

Kegiatan Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer yang sudah terinstall aplikasi GIS, 

dan Data Persil yang akan diolah. Kegiatan ini dilakukan secara berulang untuk 

pengolahan data, dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan hari 

Senin tanggal 18 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka aplikasi GIS dan 

membuka folder data persil. Dengan Output Kegiatan berupa Aplikasi GIS dan data 

Shapefile untuk diolah sudah siap. 

 

Gambar 3.13 

Dokumentasi Penyiapan Alat dan Bahan untuk diolah 

 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer. 

Kegiatan Menambahkan Data Persil ke dalam. Kegiatan ini dilakukan secara berulang 
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untuk pengolahan data, dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 

hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka aplikasi 

menambahkan data yang akan diolah. Dengan Output Kegiatan berupa layer kerja untuk 

pengolahan data persil sudah siap. 

  

Gambar 3.14 

Dokumentasi Penambahan Data Persil pada layer 

 

3. Melakukan Identifikasi Data Persil yang luasan tidak sama lebih dari 10% dengan 

metode Metode Query. 

Kegiatan Melakukan Identifikasi Data Persil yang luasan tidak sama lebih dari 10% 

dengan Metode Query. Kegiatan ini dilakukan secara berulang untuk pengolahan data, 

dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 18 Juli 

2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan Query dengan rumus  

CASE  

WHEN (("LUASPETA" - "LUASTERTUL" )/ "LUASPETA" )*100>=10 THEN '1' 

WHEN (("LUASPETA" - "LUASTERTUL" )/ "LUASPETA" )*100<= -10 THEN '1' 

END .  

Dengan Output Kegiatan berupa letak dan jumlah data persil yang teridentifikasi Anomali 

luasan tidak sama lebih dari 10%. 
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Gambar 3.15 

Dokumentasi Hasil Identifikasi Anomali Luasan tidak sama di Desa Bendung 

 

4. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan mengenai Progres. 

Kegiatan Inventarisasi dan Pelaporan Progres kepada pimpinan dilakukan secara 

berkala, salah satunya ialah pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Inventarisasi dilakukan 

dengan cara menuliskan hasil progres pengerjaan pada excel, dan pelaporan dilakukan 

dengan mengirimkan excel jumlah total masing-masing Desa di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang. Dengan Output berupa daftar nama Desa dan Kecamatan di Kabupaten 

Serang, serta daftar yang sudah dikerjakan. Berdasarkan hasil pengolahan, terdapat 19592 

Anomali Luasan pada data Persil se-Kabupaten Serang. 

 

Gambar 3.16 

Dokumentasi Inventarisasi dan Pelaporan Progres 

 

e. Melakukan kegiatan Identifikasi letak spasial persil, apakah sudah tergabung dalam 1 wilayah 

administrasi sesuai data tekstual atau belum, pada aplikasi GIS. 19-25 

 

1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 
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Kegiatan Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer yang sudah terinstall aplikasi 

GIS, dan Data Persil yang akan diolah. Kegiatan ini dilakukan secara berulang untuk 

pengolahan data, dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan hari Senin 

tanggal 25 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka aplikasi GIS dan 

membuka folder data persil. Dengan Output Kegiatan berupa Aplikasi GIS dan data 

Shapefile untuk diolah sudah siap. 

 

Gambar 3.17 

Dokumentasi Penyiapan Alat dan Bahan untuk diolah 

 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer. 

Kegiatan Menambahkan Data Persil ke dalam. Kegiatan ini dilakukan secara berulang 

untuk pengolahan data, dilakukan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 

hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka aplikasi 

menambahkan data yang akan diolah. Dengan Output Kegiatan berupa layer kerja untuk 

pengolahan data persil sudah siap. 

 

  

Gambar 3.18 

Dokumentasi Penambahan Data Persil pada layer 
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3. Melakukan Identifikasi Data Persil sudah tergabung dalam 1 wilayah administrasi sesuai 

data tekstual atau belum, pada aplikasi GIS dengan metode Overlay. 

Kegiatan Melakukan Identifikasi Data Persil sudah tergabung dalam 1 wilayah 

administrasi sesuai data tekstual atau belum, pada aplikasi GIS dengan metode Overlay. 

Kegiatan ini dilakukan secara berulang untuk pengolahan data, dilakukan pada hari Selasa 

tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan 

dengan cara melakukan overlay antara Data Shapefile Persil dan Data Shapefile Batas 

Administrasi. Dengan Output Kegiatan berupa letak dan jumlah data persil yang 

teridentifikasi Anomali diluar batas Administrasi yang seharusnya. 

 

Gambar 3.19 

Dokumentasi Hasil Identifikasi Data Persil sudah tergabung dalam 1 wilayah administrasi 

di Desa Tenjo Ayu, Kecamatan Tanara. 

 

4. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan mengenai Progres. 

Kegiatan Inventarisasi dan Pelaporan Progres kepada pimpinan dilakukan secara 

berkala, salah satunya ialah pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022. Inventarisasi dilakukan 

dengan cara menuliskan hasil progres pengerjaan pada excel, dan pelaporan dilakukan 

dengan menyebutkan jumlah total masing-masing Desa yang teridentifikasi persil diluar 

batas administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Dengan Output berupa daftar 

nama Desa dan Kecamatan di Kabupaten Serang, serta daftar yang sdah dikerjakan. 

Berdasarkan hasil pengolahan, terdapat 36141 Anomali Data Persil diluar batas 

administrasi yang seharusnya di Kabupaten Serang. 
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Gambar 3.20 

Dokumentasi Hasil Identifikasi Anomali persil diluar batas desa 

 

f. Melakukan kegiatan Perbaikan Data Persil dan Penangguhan Data Persil pada GeoKKP yang 

teridentifikasi overlap. 

1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 

Kegiatan Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer yang sudah terinstall aplikasi 

GIS, dan Data Persil yang akan diolah. Kegiatan ini dilakukan secara berulang untuk 

pengolahan data, dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan hari 

Jum’at tanggal 29 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka aplikasi GIS 

dan membuka folder data persil. Dengan Output Kegiatan berupa Aplikasi GIS dan data 

Shapefile untuk diolah sudah siap. 

   

Gambar 3.21 

Dokumentasi Penyiapan Alat dan Bahan untuk diolah 

 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer. 

Kegiatan Menambahkan Data Persil ke dalam layer. Kegiatan ini dilakukan secara 

berulang untuk pengolahan data, dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sampai 

dengan hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022. Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka 
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aplikasi menambahkan data yang akan diolah. Dengan Output Kegiatan berupa layer kerja 

untuk pengolahan data persil sudah siap. 

  

Gambar 3.22 

Dokumentasi Penambahan Data Persil pada layer 

 

3. Melakukan Identifikasi Data Persil yang diperbaiki dengan Pembuatan Geodatabase. 

Kegiatan Melakukan Identifikasi Data Persil yang diperbaiki dengan Pembuatan 

Geodatabase. Kegiatan ini dilakukan secara berulang untuk pengolahan data, dilakukan 

pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022. 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka aplikasi SIG, kemudian membuat file 

geodatabase, kemudian membuat new feauture dataset, lalu mengimport data yang akan 

diolah, kemudian new topology error pada new feature dataset, pilih Must Not Overlap. 

Dengan Output Kegiatan berupa Data geodatabase yang teridentifikasi untuk diperbaiki 

atau ditangguhkan pada GeoKKP. 

 

Gambar 3.23 

Dokumentasi Pembuatan Geodatabase. 
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4. Melakukan Perbaikan Data Persil dengan cara melakukan rotasi atau mereposisi persil 

teridentifikasi overlap sebagian. 

Kegiatan Perbaikan Data Persil dengan cara melakukan rotasi atau mereposisi persil 

teridentifikasi overlap sebagian. Kegiatan ini dilakukan secara berulang untuk merapihkan 

data agar tidak overlap. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 

sampai dengan hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022. Dengan Output Kegiatan berupa Shapefile 

yang sudah berkurang jumlah overlap nya. Dan juga yang teridentifikasi ditangguhkan 

pada GeoKKP. 

 

 

Gambar 3.24 

Dokumentasi Data Persil setelah perbaikan pada aplikasi ArcGIS. 

 

5. Melakukan Penangguhan Data Persil overlap pada GeoKKP dengan melakukan Analisis 

literatur. 

Kegiatan Penangguhan Data Persil overlap pada GeoKKP dengan melakukan Analisis 

literatur. Penangguhan Data Persil dilakukan pada aplikasi KKP dengan melakukan 

analisis pada bidang yang teridentifikasi overlap lebih dari 60%. Kegiatan ini dilakukan 

secara berulang untuk merapihkan data agar tidak overlap. Kegiatan ini dilakukan pada 

hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022. Dengan 

Output Data Tabel perkembangan Penangguhan Persil di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Serang. 
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Gambar 3.25 

Dokumentasi Penangguhan Persil tanggal 27-29 Juli 2022 

 

6. Melakukan Integrasi Data Persil yang telah diperbaiki. 

Kegiatan Integrasi Data Persil yang telah diperbaiki. Integrasi Data Persil yang telah 

dilakukan perbaikan pada aplikasi SIG ke Web GeoKKP dengan melakukan pengolahan 

data Shapefile menjadi data bidang tanah pada Autocad. Kemudian dilakukan PEMPERS 

pada Autocad sehingga muncul tanda bintang pada data bidang tanah (sudah terintegrasi). 

Kegiatan ini dilakukan secara berulang untuk mengintegrasikan bidang tanah yang telah 

diperbaiki. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 

hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022. Dengan Output Data Persil yang telah terintegrasi pada 

web GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. 
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Gambar 3.26 

Dokumentasi Integrasi Persil pada Autocad. 

 

7. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan mengenai Progres. 

Kegiatan Inventarisasi dan Pelaporan Progres kepada pimpinan dilakukan secara 

berkala, salah satunya ialah pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Inventarisasi dilakukan 

dengan cara menuliskan hasil progres pengerjaan pada excel, dan pelaporan dilakukan 

dengan menyebutkan jumlah total masing-masing Desa yang teridentifikasi persil diluar 

batas administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Dengan Output berupa daftar 

nama Desa dan Kecamatan di Kabupaten Serang, serta daftar yang sdah dikerjakan. 

Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat 3635 bidang yang telah diperbaiki di Kabupaten 

Serang. 
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Gambar 3.27 

Screenshot evidence pelaporan progres pengerjaan kepada Kepala Seksi Survei dan 

Pemetaan 

 

Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda 

Aktualisasi dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS yang telah dipelajari 

pada materi Agenda II dan III serta menggunakan teknik aktualisasi seperti yang dijelaskan pada 

Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3. 1 

Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Nilai-Nilai BerAKHLAK 

1 2 3 4 

1. Mempelajari dan 

menganalisis 

Kebutuhan 

Evaluasi 

Ketidaknormalan 

(Anomali) Data 

persil pada 

GeoKKP 

 Konsultasi dengan 

Mentor. 
 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan aktualisasi tiada henti dengan 

cara konsultasi dengan mentor. Mentor Ramah dan 

memberikan solusi dalam Konsultasi 

 

 Akuntabel: 

Konsultasi secara langsung dan paperless. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, belajar 

dari Kepala Seksi yang sudah berpengalaman. 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 
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 Loyal: 

Menjaga rahasia data  

 

 Adaptif: 
Bertindak Proaktif 

 

 Kolaboratif: 

Memberi Kesempatan kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Mengumpulkan dan 
mempelajari Cara 

Evaluasi 

Ketidaknormalan Data 

Persil pada GeoKKP. 

 BerOrientasi Pelayanan: 

 Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 
sebanyak dan seefektif mungkin cara evaluasi 

Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam 

mengumpulkan cara Evaluasi Anomali Data Persil 
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 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Menyusun Strategi cara 
cepat pengolahan Data 

Persil pada GeoKKP 

dan Koordinasi dengan 

Tim Pemetaan. 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 
Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Melakukan Penarikan 
Data Spasial Persil dari 
GeoKKP, terdiri atas 

 BerOrientasi Pelayanan: 
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29 Kecamatan, 346 
Desa di Kabupaten 
Serang. 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 
mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

2. Melakukan 
Koordinasi 
dengan tim 

Pemetaan di 

Seksi Survei dan 

Pemetaan. 

 Koordinasi dengan tim 
Pemetaan. 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 
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Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 
persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 Melakukan Penarikan 
Data Spasial Persil dari 

GeoKKP, terdiri atas 

29 Kecamatan, 346 

Desa di Kabupaten 

Serang. 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 
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Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 
pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

3. Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi 

tumpang tindih 

Data Spasial 

Persil (Overlay) 

pada aplikasi 

GIS. 

1. Menyiapkan alat dan 

bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall 

aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang  diolah 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 
Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 
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 Manajemen ASN :  
saya   membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

2. Tambahkan Data Persil 

ke dalam Layer 

 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Loyal: 
Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya   membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

3. Melakukan Identifikasi 

Data Persil tumpang 

tindih dengan 

mengaktifkan tools 

topology error dengan 

rules Must not 

Overlap. 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 
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Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 
pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

4. Inventaris dan 
Pelaporan ke Pimpinan 

mengenai Progres 

 BerOrientasi Pelayanan: 
Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 
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 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

4. Melakukan 

Kegiatan 

Identifikasi 

Anomali Data 

Spasial luasan 

Persil dan Data 

Tekstual pada 

aplikasi GIS. 

 Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall 

aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang diolah 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 
Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Tambahkan Data Persil 
ke dalam Layer. 
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 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya   membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Melakukan Identifikasi 

Data Persil tumpang 

tindih dengan 

mengaktifkan tools 

topology error dengan 

rules Must not Overlap. 

 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 
Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 
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Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 
pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Inventaris dan 
Pelaporan ke Pimpinan 

mengenai Progres 

 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 
Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 
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 Manajemen ASN :  

saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

5. Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi letak 

spasial persil, 

apakah sudah 

tergabung dalam 

1 wilayah 

administrasi 

sesuai data 

tekstual atau 

belum, pada 

aplikasi GIS. 

 

 Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall 

aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang diolah 

 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Tambahkan Data Persil 
ke dalam Layer. 

 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 
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 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya   membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Melakukan Identifikasi 
Data Persil tumpang 

tindih dengan 

mengaktifkan tools 

topology error dengan 

rules Must not 

Overlap. 

 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 
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Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 
cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  

saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Inventaris dan 
Pelaporan ke Pimpinan 

mengenai Progres 

 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 
Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 
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6. Melakukan 
Kegiatan 
Perbaikan Data 
Persil dan 
Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall 

aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang diolah 

 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Tambahkan Data Persil 
ke dalam Layer. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 
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 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya   membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Melakukan Identifikasi 
Data Persil yang 

diperbaiki dengan 

Pembuatan 

Geodatabase 

 

 BerOrientasi Pelayanan: 
Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 
Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
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saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 
informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  

saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Melakukan Perbaikan 
Data Persil dengan 

cara melakukan rotasi 

atau mereposisi persil 

teridentifikasi overlap 

sebagian 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Melakukan 
Penangguhan Data 

Persil overlap pada 

GeoKKP dengan 

 

 BerOrientasi Pelayanan: 
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melakukan Analisis 
literatur. 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 
mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Melakukan Integrasi 
Data Persil yang telah 

diperbaiki. 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 
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 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 Inventaris dan 
Pelaporan ke Pimpinan 

mengenai Progres 

 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak dan seefektif mungkin cara 

evaluasi Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung 

jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan melakukan 

pekerjaan tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 
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Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 
pemecahan solusi Evaluasi Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan PPNPN dalam mencari cara 

cepat Evaluasi Anomali Data Persil 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif dan efisien. 

 

 

Manfaat Aktualisasi 

Manfaat kegiatan aktualisasi dalam lingkup internal yaitu terciptanya data Identifikasi Ketidaknormalan 

(Anomali) Persil pada GeoKKP yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perbaikan dan 

penangguhan persil yang teridentifikasi Anomali. Sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi dalam 

melakukan pengukuran dan pemetaan persil pada GeoKKP dikarenakan telah dilakukan perbaikan dan 

penangguhan, sehingga sesuai dengan kondisi sebenarnya. 

Manfaat kegiatan aktualisasi dalam lingkup eksternal yaitu Aktualisasi ini dilakukan sebagai 

perwujudan dari nilai BerAKHLAK berupa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dengan 

menyediakan kualitas data persil yang baik, sehingga masyarakat dapat melihat dengan jelas pada 

aplikasi sentuh tanahku letak persil yang sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat. 

Kegiatan aktualisasi harus dilakukan sejalan dengan visi misi Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena kegiatan aktualisasi ini nantinya diharapkan dapat 

mendukung pelayanan berstandar dunia seperti yang dijelaskan pada Tabel 3.2 berikut: 

Tabel 3.2 

Aksi Aktualisasi dan Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

No. Kegiatan Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

1 2 3 

1. Mempelajari dan 

menganalisis Kebutuhan 

Evaluasi Ketidaknormalan 

(Anomali) Data persil pada 

GeoKKP 

Mempelajari dan menganalisis Kebutuhan Evaluasi 

Ketidaknormalan (Anomali) Data persil pada GeoKKP, 

dilakukan dengan studi literatur dengan pemeriksaan 

kualitas data persil, sehingga mendukung pelayanan 

berstandar dunia. 
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2. Melakukan Koordinasi 

dengan tim Pemetaan di 

Seksi Survei dan Pemetaan. 

Melakukan Koordinasi dengan tim Pemetaan di Seksi 

Survei dan Pemetaan dengan tujuan keseragaman proses 

dan hasil perbaikan kualitas data persil, sehingga 

mendukung pelayanan berstandar dunia. 

3. Melakukan Kegiatan 

Identifikasi tumpang tindih 

Data Spasial Persil 

(Overlay) pada aplikasi 

GIS. 

Melakukan Kegiatan Identifikasi tumpang tindih Data 

Spasial Persil (Overlay) pada aplikasi GIS dengan tujuan 

mengetahui letak dan jumlah tumpang tindih pada data 

persil GeoKKP, sehingga mendukung pelayanan 

berstandar dunia. 

4. Melakukan Kegiatan 

Identifikasi Anomali Data 

Spasial luasan Persil dan 

Data Tekstual pada aplikasi 

GIS. 

Melakukan Kegiatan Identifikasi Anomali Data Spasial 

luasan Persil dan Data Tekstual pada aplikasi GIS dengan 

tujuan mengetahui letak dan jumlah Anomali spasial 

luasan Persil dan Data Tekstual pada GeoKKP , yang 

nantinya mendukung pelayanan berstandar dunia. 

5.  Melakukan Kegiatan 

Identifikasi letak spasial 

persil, apakah sudah 

tergabung dalam 1 wilayah 

administrasi sesuai data 

tekstual atau belum, pada 

aplikasi GIS. 

Melakukan Kegiatan Identifikasi letak spasial persil, 

apakah sudah tergabung dalam 1 wilayah administrasi 

sesuai data tekstual atau belum, pada aplikasi GIS dengan 

tujuan mengetahui letak dan jumlah Anomali persil tidak 

sesuai dengan batas administrasi, yang nantinya juga akan 

mendukung pelayanan berstandar dunia. 

6. Melakukan Kegiatan 

Perbaikan Data Persil dan 

Penangguhan data Persil 

pada GeoKKP yang 

teridentifikasi Overlap. 

Melakukan Kegiatan Perbaikan Data Persil dan 

Penangguhan data Persil pada GeoKKP yang 

teridentifikasi Overlap dengan tujuan melakukan evaluasi 

dalam rangka peningkatan kualitas data persil pada 

GeoKKP, serta mendukung pelayanan berstandar dunia. 

 

Selain visi misi, kegiatan aktualisasi juga harus dilakukan sejalan dengan nilai-nilai 

organisasi yang berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional 

karena kegiatan aktualisasi sesuai tabel berikut: 

Tabel 3.3 

Aksi Aktualisasi dan Kontribusi terhadap Nilai-Nilai Organisasi 



66  

No. Kegiatan Kontribusi terhadap Nilai-Nilai Organisasi 

1 2 3 

1. Mempelajari dan 

menganalisis Kebutuhan 

Evaluasi Ketidaknormalan 

(Anomali) Data persil pada 

GeoKKP 

Bekerja keras dan bertanggung jawab dalam mempelajari 

dan menganalisis Kebutuhan Evaluasi Ketidaknormalan 

(Anomali) Data Persil pada GeoKKP dengan 

mewujudkan sikap disiplin waktu, cerdas dan kreatif 

dapat berkontribusi terhadap budaya organisasi yaitu 

melayani, profesional, dan terpercaya. 

2. Melakukan Koordinasi 

dengan tim Pemetaan di 

Seksi Survei dan Pemetaan. 

Bekerja keras dan bertanggung jawab dalam Melakukan 

Koordinasi dengan tim Pemetaan di Seksi Survei dan 

Pemetaan dengan mewujudkan sikap disiplin waktu, 

cerdas dan kreatif dapat berkontribusi terhadap budaya 

organisasi yaitu melayani, profesional, dan terpercaya. 

3. Melakukan Kegiatan 

Identifikasi tumpang tindih 

Data Spasial Persil 

(Overlay) pada aplikasi 

GIS. 

Bekerja keras dan bertanggung jawab dalam Melakukan 

Kegiatan Identifikasi tumpang tindih Data Spasial Persil 

(Overlay) pada aplikasi GIS dengan mewujudkan sikap 

disiplin waktu, cerdas dan kreatif dapat berkontribusi 

terhadap budaya organisasi yaitu melayani, profesional, 

dan terpercaya. 

4. Melakukan Kegiatan 

Identifikasi Anomali Data 

Spasial luasan Persil dan 

Data Tekstual pada aplikasi 

GIS. 

Bekerja keras dan bertanggung jawab dalam Melakukan 

Kegiatan Identifikasi Anomali Data Spasial luasan Persil 

dan Data Tekstual pada aplikasi GIS dengan mewujudkan 

sikap disiplin waktu, cerdas dan kreatif dapat 

berkontribusi terhadap budaya organisasi yaitu melayani, 

profesional, dan terpercaya. 

5.  Melakukan Kegiatan 

Identifikasi letak spasial 

persil, apakah sudah 

tergabung dalam 1 wilayah 

administrasi sesuai data 

tekstual atau belum, pada 

aplikasi GIS. 

Bekerja keras dan bertanggung jawab dalam Melakukan 

Kegiatan Identifikasi letak spasial persil, apakah sudah 

tergabung dalam 1 wilayah administrasi sesuai data 

tekstual atau belum, pada aplikasi GIS dengan 

mewujudkan sikap disiplin waktu, cerdas dan kreatif 

dapat berkontribusi terhadap budaya organisasi yaitu 

melayani, profesional, dan terpercaya. 
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6. Melakukan Kegiatan 

Perbaikan Data Persil dan 

Penangguhan data Persil 

pada GeoKKP yang 

teridentifikasi Overlap. 

Bekerja keras dan bertanggung jawab dalam Melakukan 

Melakukan Kegiatan Perbaikan Data Persil dan 

Penangguhan data Persil pada GeoKKP yang 

teridentifikasi Overlap dengan mewujudkan sikap disiplin 

waktu, cerdas dan kreatif dapat berkontribusi terhadap 

budaya organisasi yaitu melayani, profesional, dan 

terpercaya. 

 

 

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi 
 

Faktor Pendukung Kegiatan Aktualisasi yang penulis kerjakan: 

1. Terdapat Surat Edaran yang mendukung dan sejalan dengan kegiatan Anomali Bidang 

Tanah pada GeoKKP 

2. Dukungan moril, arahan, bimbingan, dan evaluasi kegiatan  oleh Kepala Seksi Survei dan 

Pemetaan. 

3. Dukungan moril, arahan, dan bimbingan oleh tim Seksi Survei dan Pemetaan 

4. Teknis Aplikasi sudah terinstall pada Laptop 

5. Penulis diberikan akses KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. 

6. Pengalaman penulis dalam mengelola data Sistem Informasi Geografis. 

7. Dukungan wifi kantor 

8. Dukungan suasana kerja yang kondusif 

 

Faktor Penghambat: 

1. Terdapat data persil yang tidak dapat diunduh. Cara mengatasinya dengan cara melaporkan 

kepada pimpinan, dan pimpinan berkomunikasi dengan PUSDATIN.  

2. Keterbatasan SDM yang dapat mengaplikasikan aplikasi SIG. Penulis dengan senang hati 

memberi pelatihan singkat untuk menggunakan aplikasi SIG guna mendukung pengerjaan 

Identifikasi dan Perbaikan Anomali Persil. 

3. Tim Pemetaan disibukkan dengan pekerjaan rutin dan PTSL. Penulis mengambil alih 

beberapa pekerjaan identifikasi Anomali Persil sehingga progres tetap berjalan. 

4. Terdapat banyak persil yang sudah tervalidasi masuk dalam kategori persil yang perlu 

diperbaiki, sehingga perlu dibuka validasi persil tersebut. Penulis diberikan akses oleh 
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Kepala Seksi Survei dan Pemetaan untuk memvalidasi ulang persil tersebut. 

5. Belum ada Juknis Perbaikan dan Penangguhan Data Anomali. Setiap kegiatan mengikuti 

proses perbaikan data berdasarkan standar yang dijalankan oleh Instansi lain, serta 

mendokumentasikan setiap kegiatan perbaikan dan penangguhan. 

6. Belum ada Format Berita Acara untuk setiap Penangguhan Persil. Berita Acara masih 

menunggu format dari pusat, untuk sementara mendokumentasikan semua kegiatan 

perbaikan data Anomali. 

7. Tidak terdapat anggaran untuk pengerjaan Perbaikan Data Anomali. Diatasi dengan cara 

berkoordinasi kepada Kepala Seksi Survei dan Pemetaan untuk penyediaan Anggaran 

pengerjaan Anomali Persil ditahun mendatang. 

8. Jaringan Wifi nya tidak stabil. Diatasi dengan cara menggunakan jaringan seluler pribadi 

untuk penarikan data persil. 

9. Ditugaskan sebagai Satgas Yuridis PTSL. Diatasi dengan cara manajemen waktu kerja. 

 

 

 

 

 

 

D. Tindak Lanjut 
 

Tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi ini ialah perbaikan persil pada GeoKKP secara menyeluruh, yaitu 

satu Kabupaten Serang. Untuk tahapan kegiatan pengolahan data perbaikan dan penangguhan persil, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Jangka Menengah 

Tindak lanjut jangka menengah dalam pelaksanaan aktualisasi ini yaitu melakukan perbaikan 

dan penangguhan data persil yang teridentifikasi Overlap pada GeoKKP 1 Kabupaten Serang, 

29 Kecamatan, 346 Desa. 

 

2. Jangka Panjang 

Tindak lanjut jangka panjang setelah pelaksanaan aktualisasi ini, penulis akan 

melaksanakan habituasi pada tahun-tahun berikutnya yaitu berkonsultasi dengan mentor/KASI 

Survei dan Pemetaan untuk tindak lanjut persil tidak ada NIB, dan persil diluar batas 

Administrasi, Serta menyarankan kepada KASI untuk menyusun rencana perbaikan persil 

Kabupaten Serang. Melakukan pengisian Nomor NIB pada persil yang belum memiliki NIB. 
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Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Serang untuk verifikasi dan validasi batas 

administrasi Kabupaten Serang, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan dan penyesuaian 

terhadap batas administrasi yang sudah valid. 

 

3. Rencana Aksi Aktualisasi 

Rencana aksi aktualisasi dalam mengatasi tindak lanjut di atas maka untuk tindak lanjut 

jangka menengah, penulis akan berkoordinasi dengan bagian tim pemetaan Seksi Survei dan 

Pemetaan untuk menyelesaikan perbaikan dan penangguhan persil 1 Kabupaten Serang. 

Selanjutnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, 

dan Koordinator Sub Bagian Pemetaan Tematik untuk aksi tindak lanjut perbaikan Anomali 

bidang tanah tidak ada NIB, persil diluar batas administrasi yang seharusnya, dan luasan yang 

tidak sesuai antara data tekstual dan data spasial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 

Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi 

No 
Kegiatan/Tahapan 

Kegiatan 
Nilai-Nilai BerAKHLAK Teknik Aktualisasi 

1. Berkoordinasi 

dengan Kepala Seksi 

Survei dan Pemetaan 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada 

henti 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan 

jujur, bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti 

dalam berkomunikasi terhadap 

pimpinan. 

 

 Akuntabel: 

Melaporkan secara berkala progres 

perbaikan dan penangguhan data 

teridentifikasi anomali 

 

 Kompeten: 
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Meningkatkan kompetensi 
diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif. 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Terbuka dalam bekerja sama 

untuk menghasilkan nilai 

tambah. 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait 

kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif 

dan efisien. 

Meningkatkan kompetensi diri 
untuk memutuskan penangguhan 

persil berdasarkan keterikatan 

persil dengan dokumen 

kepemilikan tanah lainnya. 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang 

kondusif dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari kepada 

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan 

melakukan pekerjaan tidak asal-

asalan. 

 

 Adaptif: 

Membuat spreadsheet sebagai 

media inventarisasi dan pelaporan 

progres perbaikan dan 

penangguhan anomali persil 

 

 Kolaboratif: 

Melakukan kerjasama antar CPNS, 

PPNPN dan Kepala Seksi Survei 

dan Pemetaan guna menyelesaikan 

kasus anomali persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan 

memperbaharui informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan 

tujuan pekerjaan selanjutnya 

menjadi efektif dan efisien. 

2. Berkolaborasi 

dengan PPNPN 

untuk perbaikan dan 

penangguhan data 

persil pada GeoKKP 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada 

henti 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan 

jujur, bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti 

dalam berkomunikasi terhadap 

pimpinan. 

 

 Akuntabel: 

Melaporkan secara berkala progres 

perbaikan dan penangguhan data 

teridentifikasi anomali 
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 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi 

diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif. 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Terbuka dalam bekerja sama 

untuk menghasilkan nilai 

tambah. 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait 

kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif 

dan efisien. 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri 

untuk memutuskan penangguhan 

persil berdasarkan keterikatan 

persil dengan dokumen 

kepemilikan tanah lainnya. 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang 

kondusif dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari kepada 

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan 

melakukan pekerjaan tidak asal-

asalan. 

 

 Adaptif: 

Membuat spreadsheet sebagai 

media inventarisasi dan pelaporan 

progres perbaikan dan 

penangguhan anomali persil 

 

 Kolaboratif: 

Melakukan kerjasama antar CPNS, 

PPNPN dan Kepala Seksi Survei 

dan Pemetaan guna menyelesaikan 

kasus anomali persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan 

memperbaharui informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan 

tujuan pekerjaan selanjutnya 

menjadi efektif dan efisien. 

3. Menyarankan untuk 

Berkoordinasi 

dengan 

Pemerintahan 

Kabupaten Serang 

terkait batas 

administrasi per 

Desa di Kabupaten 

Serang 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada 

henti 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas dengan 

jujur, bertanggung jawab, 

 BerOrientasi Pelayanan: 

Melakukan perbaikan tiada henti 

dalam berkomunikasi terhadap 

pimpinan. 

 

 Akuntabel: 

Melaporkan secara berkala progres 

perbaikan dan penangguhan data 

teridentifikasi anomali 
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cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi 

diri untuk menjawab 

persoalan Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif. 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan kreativitas 

pemecahan solusi Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Terbuka dalam bekerja sama 

untuk menghasilkan nilai 

tambah. 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi terkait 

kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi efektif 

dan efisien. 

 

 

. 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri 

untuk mempelajari peraturan terkait 

batas administrasi. 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja yang 

kondusif dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari kepada 

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik instansi dengan 

melakukan pekerjaan tidak asal-

asalan. 

 

 Adaptif: 

Perubahan terhadap batas 

administrasi dan penetapan pada 

geokkp mengikuti peraturan terbaru 

 

 Kolaboratif: 

Melakukan kerjasama antar CPNS, 

Kepala Seksi dan tim Survei dan 

Pemetaan, serta Pemerintahan 

terkait guna menyelesaikan kasus 

batas wilayah tidak sama dengan 

database KKP. 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi dan 

memperbaharui informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep dengan 

tujuan pekerjaan selanjutnya 

menjadi efektif dan efisien. 

 

 

Tabel 3.5 

Analisis Dampak Apabila Nilai Dasar PNS tidak diaplikasikan 

 



73  

No. Kegiatan 
Tahapan 

Kegiatan 
Nilai-Nilai BerAKHLAK 

Analisis Dampak Apabila 

Nilai Dasar PNS Tidak 

Diaplikasikan 

1 2 3 4  

1. Mempelajari 

dan 

menganalisis 

Kebutuhan 

Evaluasi 

Ketidaknormala

n (Anomali) 

Data persil 

pada GeoKKP 

 Konsultasi 

dengan 

Mentor. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

aktualisasi tiada henti 

dengan cara konsultasi 

dengan mentor. Mentor 

Ramah dan memberikan 

solusi dalam Konsultasi 

 

 Akuntabel: 

Konsultasi secara 

langsung dan paperless. 

 

 Kompeten: 
Melaksanakan tugas 

dengan kualitas terbaik, 

belajar dari Kepala Seksi 

yang sudah 

berpengalaman. 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

 

 Loyal: 

Menjaga rahasia data  

 

 Adaptif: 

Bertindak Proaktif 

 

 Kolaboratif: 

Memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan pemborosan 

kertas untuk mentoring. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 
Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  

Pekerjaan berantakan. 
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saya membuat konsep 
dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Mengumpulka
n dan 

mempelajari 

Cara Evaluasi 

Ketidaknorma

lan Data 

Persil pada 

GeoKKP. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

sebanyak dan seefektif 

mungkin cara evaluasi 

Anomali Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 
Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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Bekerja sama dengan 
PPNPN dalam 

mengumpulkan cara 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Smart ASN :  

saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 
terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  

saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Menyusun 
Strategi cara 

cepat 

pengolahan 

Data Persil 

pada 

GeoKKP dan 

Koordinasi 

dengan Tim 

Pemetaan. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 
Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  



76  

Menjaga nama baik 
instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

Tidak komunikasi, tidak 
terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  

Pekerjaan berantakan 

 Melakukan 
Penarikan 
Data Spasial 
Persil dari 
GeoKKP, 
terdiri atas 29 
Kecamatan, 
346 Desa di 
Kabupaten 
Serang. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 
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Meningkatkan 
kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN 
:  

saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

Mempublikasikan data, 
bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 

2. Melakukan 
Koordinasi 

 Koordinasi 
dengan tim 

Pemetaan. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 
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dengan tim 
Pemetaan di 

Seksi Survei 

dan Pemetaan. 

Melakukan perbaikan 
tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 
Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  

Melakukan aktualisasi tidak 
maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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saya menjalin komunikasi 
dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN 
:  

saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 
efektif dan efisien. 

 Melakukan 
Penarikan 

Data Spasial 

Persil dari 

GeoKKP, 

terdiri atas 29 

Kecamatan, 

346 Desa di 

Kabupaten 

Serang. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan. 
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Terus berinovasi dan 
mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN 
:  

saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

3. Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi 

tumpang tindih 

Data Spasial 

Persil (Overlay) 

pada aplikasi 

GIS. 

1. Menyiapkan 

alat dan bahan, 

yaitu komputer 

yang sudah 

terinstall 

aplikasi GIS, 

dan Data Persil 

yang  diolah 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 
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Membangun lingkungan 
kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin 

komunikasi dan 

memperbaharui informasi 

teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya   membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan. 

2. Tambahkan 

Data Persil ke 

dalam Layer 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

 Akuntabel: 

Melakukan pemborosan 

kertas untuk mentoring. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  
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Evaluasi Anomali Data 
Persil 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin 

komunikasi dan 

memperbaharui informasi 

teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya   membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan. 

 

3. Melakukan 

Identifikasi 

Data Persil 

tumpang 

tindih dengan 

mengaktifkan 

tools 

topology 

error dengan 

rules Must 

not Overlap. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  
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Evaluasi Anomali Data 
Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan. 

4. Inventaris 
dan 

Pelaporan ke 

Pimpinan 

mengenai 

Progres 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 
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 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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saya  membuat konsep 
dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

4. Melakukan 

Kegiatan 

Identifikasi 

Anomali Data 

Spasial luasan 

Persil dan Data 

Tekstual pada 

aplikasi GIS. 

 Menyiapkan 
alat dan bahan, 

yaitu komputer 

yang sudah 

terinstall 

aplikasi GIS, 

dan Data Persil 

yang diolah 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 
 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 
Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 
Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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Bekerja sama dengan 
PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  

saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 
 

 Manajemen ASN :  

saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Tambahkan 
Data Persil ke 

dalam Layer. 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin 

komunikasi dan 

 Akuntabel: 

Melakukan pemborosan 

kertas untuk mentoring. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan. 
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memperbaharui informasi 
teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  

saya   membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Melakukan 
Identifikasi 

Data Persil 

tumpang tindih 

dengan 

mengaktifkan 

tools topology 

error dengan 

rules Must not 

Overlap. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 
Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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solusi Evaluasi Anomali 
Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Inventaris dan 
Pelaporan ke 

Pimpinan 

mengenai 

Progres 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 
Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 
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dengan cara berdiskusi 
hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

Tidak memberi Kesempatan 
kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  

Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 

5. Melakukan 

kegiatan 

Identifikasi 

letak spasial 

persil, apakah 

sudah 

tergabung 

dalam 1 

wilayah 

administrasi 

sesuai data 

tekstual atau 

belum, pada 

aplikasi GIS. 

 Menyiapkan 
alat dan 

bahan, yaitu 

komputer 

yang sudah 

terinstall 

aplikasi GIS, 

dan Data 

Persil yang 

diolah 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 
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 cermat, disiplin, dan 
berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 
Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

Membangun lingkungan 
kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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 Tambahkan 
Data Persil ke 

dalam Layer. 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin 

komunikasi dan 

memperbaharui informasi 

teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya   membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Akuntabel: 

Melakukan pemborosan 

kertas untuk mentoring. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan. 

 

 Melakukan 
Identifikasi 

Data Persil 

tumpang 

tindih dengan 

mengaktifkan 

tools topology 

error dengan 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 
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rules Must 
not Overlap. 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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selanjutnya menjadi 
efektif dan efisien. 

 

 Inventaris dan 
Pelaporan ke 

Pimpinan 

mengenai 

Progres 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 
Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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cara cepat Evaluasi 
Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  

saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

6. Melakukan 
Kegiatan 
Perbaikan Data 
Persil dan 
Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 Menyiapkan 
alat dan 

bahan, yaitu 

komputer 

yang sudah 

terinstall 

aplikasi GIS, 

dan Data 

Persil yang 

diolah 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 
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melakukan pekerjaan 
tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 

 Tambahkan 
Data Persil ke 

dalam Layer. 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Akuntabel: 

Melakukan pemborosan 

kertas untuk mentoring. 

 

 Kompeten: 
Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
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 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya  menjalin 

komunikasi dan 

memperbaharui informasi 

teknologi terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya   membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

Pekerjaan berantakan. 
 

 Melakukan 

Identifikasi 

Data Persil 

yang 

diperbaiki 

dengan 

Pembuatan 

Geodatabase 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 
Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 
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 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 

 Melakukan 
Perbaikan 

Data Persil 

dengan cara 

melakukan 

rotasi atau 

mereposisi 

persil 

teridentifikasi 

overlap 

sebagian 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 
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Meningkatkan 
kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya  membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 

 Melakukan 
Penangguhan 

Data Persil 

overlap pada 

GeoKKP 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  
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dengan 
melakukan 

Analisis 

literatur. 

dan seefektif mungkin 
cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 
Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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 Manajemen ASN :  

saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Melakukan 
Integrasi Data 

Persil yang 

telah 

diperbaiki. 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 

Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Inventaris dan 
Pelaporan ke 

Pimpinan 

mengenai 

Progres 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan perbaikan 

tiada henti dengan cara 

mempelajari sebanyak 

dan seefektif mungkin 

cara evaluasi Anomali 

Data. 

 

 Akuntabel: 

Melaksanakan tugas 

dengan jujur, 

bertanggung jawab, 

cermat, disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

 

 Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri untuk 

menjawab persoalan 

Evaluasi Anomali Data 

Persil 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang kondusif 

dengan cara berdiskusi 

hasil yang telah dipelajari  

 

 BerOrientasi 

Pelayanan: 

Melakukan aktualisasi tidak 

maksimal.  

 

 Akuntabel: 

Melakukan tugas tidak 

disiplin, tugas terbengkalai. 

 

 Kompeten: 

Melaksanakan tugas asal-

asalan 

 

 Harmonis: 

Membangun lingkungan 

kerja yang tidak kondusif 

 

 Loyal: 

Mempublikasikan data, 

bahaya untuk masyarakat.  

 

 Adaptif: 

Bertindak Pasif 

 

 Kolaboratif: 
Tidak memberi Kesempatan 

kepada CPNS untuk 

kontribusi 
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 Loyal: 

Menjaga nama baik 

instansi dengan 

melakukan pekerjaan 

tidak asal-asalan. 

 

 Adaptif: 

Terus berinovasi dan 

mengembangkan 

kreativitas pemecahan 

solusi Evaluasi Anomali 

Data Persil 

 

 Kolaboratif: 

Bekerja sama dengan 

PPNPN dalam mencari 

cara cepat Evaluasi 

Anomali Data Persil 

 Smart ASN :  
saya menjalin komunikasi 

dan memperbaharui 

informasi teknologi 

terkait kegiatan. 

 

 Manajemen ASN :  
saya membuat konsep 

dengan tujuan pekerjaan 

selanjutnya menjadi 

efektif dan efisien. 

 

 Smart ASN :  
Tidak komunikasi, tidak 

terjalin kerjasama 

 

 Manajemen ASN :  
Pekerjaan berantakan 
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BAB IV 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Isu yang terpilih pada kegiatan aktualisasi ini adalah Ketidaknormalan (Anomali) Data 

Persil pada GeoKKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang. Permasalahan atau isu tersebut 

dapat dipecahkan dengan cara melakukan Identifikasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil 

dengan menggunakan Aplikasi GIS, kemudian dilakukan perbaikan data Shapefile yang 

teridentifikasi Ketidaknormalan Data Persil yang dilaksanakan melalui enam kegiatan utama. 

Selama proses aktualisasi, secara umum kegiatan berjalan dengan lancar. Terdapat satu sub 

kegiatan yang berkembang dari rancangan aktualisasi, yaitu penangguhan persil yang 

teridentifikasi Ketidaknormalan (Anomali). 

Setiap kegiatan dalam pelaksaan aktualisasi menerapkan sikap-sikap dasar PNS seperti 

BerOrientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif 

sesuai dengan materi pembelajaran agenda II, serta manajemen ASN dan whole of government 

(WoG) sesuai dengan materi pembelajaran agenda III. Realisasi pelaksanaan aktualisasi ini juga 

sejalan dengan visi misi organisasi, yakni menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan 

pemanfaatan ruang yang berstandar dunia karena mewujudkan data persil yang rapih dan tertib 

sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, Realisasi pelaksanaan aktualisasi ini juga 

berkontribusi dalam memberikan penguatan nilai budaya organisasi yaitu melayani, profesional, 

dan terpercaya. 

 

B. Rekomendasi 

Penulis merekomendasikan kepada Staf Pemetaan atau bagian terkait untuk mendukung 

proses habituasi ini pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini dikarenakan Evaluasi Ketidaknormalan 

(Anomali) Data Persil dapat membantu proses perapihan data persil dalam rangka Peningkatan 

Kualitas Data Persil pada GeoKKP, dan menghindari permasalahan yang muncul dikarenakan 

kurang rapih dan kurang tertib data persil pada GeoKKP dibandingkan dengan kondisi bidang 

tanah yang ada di lapangan. 
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SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Nama  : Agus Maulana, S.Si 

NIP   : 199408082022041002 

Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa 

Jabatan  : Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Instansi  : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

 

Menyatakan bahwa : 

1. Saya adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan IIIa 

Angkatan I Tahun 2022 

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

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

yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart 

Governance 

3. Bertanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan. 

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

               Bogor, 13 Agustus 2022  

              Mengetahui,                                                              Yang Menyatakan,  

 

 

 

 

Maprukhi, S.ST., M.H     Agus Maulana, S.Si 
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LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 
 
 

 
Laporan Minggu ke-   : 1 

 

Nama                             : Agus Maulana, S.Si 
 

NIP                                : 199408082022041002 
 

Jabatan                         : Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan 
 

Unit Kerja                    : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 
 

Judul Aktualisasi         : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam 

rangka Peningkatan Kualitas Data Persil di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang 
 
 
 
 
 

Hari 
/Tanggal 

 

Kegiatan 
 

Tahapan Kegiatan 
 

Output 
 

Keterangan 

Jumat, 01 
Juli 2022 

Mempelajari dan 
menganalisis 
Kebutuhan 
Evaluasi 
Ketidaknormalan 
(Anomali) Data 
persil pada 
GeoKKP 

Konsultasi dengan 
Mentor 

Saran, Masukan, 
Arahan & 
Persetujuan Mentor. 

 

Senin, 04 Juli 
2022 

Mempelajari dan 
menganalisis 
Kebutuhan 
Evaluasi 
Ketidaknormalan 
(Anomali) Data 
persil pada 
GeoKKP 

Mengumpulkan dan 
mempelajari Cara 
Evaluasi 
Ketidaknormalan 
Data Persil pada 
GeoKKP. 

Draft cara 
Pengolahan Data. 

 

Selasa, 05 

Juli 2022 
Mempelajari dan 
menganalisis 
Kebutuhan 
Evaluasi 
Ketidaknormalan 
(Anomali) Data 
persil pada 
GeoKKP 

Mengumpulkan dan 
mempelajari Cara 
Evaluasi 
Ketidaknormalan 
Data Persil pada 
GeoKKP. 

Draft cara 
Pengolahan Data. 
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Rabu, 06 Juli 

2022 
Mempelajari dan 
menganalisis 
Kebutuhan 
Evaluasi 
Ketidaknormalan 
(Anomali) Data 
persil pada 
GeoKKP 

Menyusun Strategi 
cara cepat 
pengolahan Data 
Persil pada GeoKKP. 

 
Koordinasi dengan 
tim Pemetaan. 

Draft cara 
Pengolahan Data. 

 

Kamis, 07 
Juli 2022 

Melakukan 
Koordinasi 
dengan tim 
Pemetaan di 
Seksi Survei dan 
Pemetaan. 

Koordinasi dengan 
tim Pemetaan. 

Draft cara 
Pengolahan Data. 

 

Jumat, 08 
Juli 2022 

Melakukan 
Koordinasi 
dengan tim 
Pemetaan di 
Seksi Survei dan 
Pemetaan. 

Melakukan Penarikan 
Data Spasial Persil 
dari GeoKKP, terdiri 
atas 29 Kecamatan, 
134 Desa di 
Kabupaten Serang. 
Koordinasi dengan 
tim Pemetaan. 

Data Shapefile Persil 
dan Data Shapefile 
Batas Administrasi 
Desa. 

 

 
 

Mentor                                                                                                         Peserta 
 

 
 

Shodiq Muna.war, S.ST                                                                                   Agus Maulana, S.Si 

NIP. 19781206 200003 1001                                                                       NIP. 19940808 202204 1002 
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Uraian Realisasi Kegiatan dan Output 
 

(Di lengkapi dengan Evidence) 
 
 
 
1.   Konsultasi Mentor secara langsung. Output: Saran, Masukan, Arahan & Persetujuan Mentor. 

 

 
 
 
 
2.   Konsultasi dan Sharing dengan Tim Pemetaan. Output: Dokumentasi kegiatan, hasil koordinasi 

 

 
 
 
 
3.   Melakukan Penarikan Data Persil dari GeoKKP : 
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a.   Buka website  https://kkp2.atrbpn.go.id/ 

 
b.   Login menggunakan akun ATR 

 
 
 

 
 

c.   Pilih menu peta Data Spasial, Peta Pendaftaran 

(http://kkp2.atrbpn.go.id/peta/DataSpasial/PetaPendaftaran) 
 

 

 
d.   Kemudian pilih menu Unduh Persil. Pilih Desa yang akan didownload dengan sistem 

koordinat TM-3 zone 48-2. 

https://kkp2.atrbpn.go.id/
http://kkp2.atrbpn.go.id/peta/DataSpasial/PetaPendaftaran
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e.   Kemudian pilih Proses Unduh Persil. 

 

 

 
f.    Data Persil hasil download dari web KKP 
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor 

 
Nama  : Agus Maulana, S.Si 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP  

Kegiatan 1 : Mempelajari dan menganalisis Kebutuhan Peningkatan Kualitas Data Persil dengan 

Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data persil pada GeoKKP. 

No Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Konsultasi dengan Mentor.; 

2. Mengumpulkan dan mempelajari Cara 

Evaluasi Ketidaknormalan Data Persil pada 

GeoKKP; 

3. Menyusun Strategi cara cepat pengolahan 

Data Persil pada GeoKKP dan Koordinasi 

dengan Tim Pemetaan. 

Ok 
 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 

 1. Saran, Masukan, Arahan & Persetujuan Mentor 

2. Draft cara Pengolahan Data. 

3. Draft cara cepat Pengolahan Data 

ok 
 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan 

kegiatan aktualisasi berjalan dengan baik 

sehingga output yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

-  
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Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

3. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 



116  

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

-  

 

 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

1. Profesional: Bersedia untuk menerima setiap 

kritik dan saran serta bersedia memperbaiki 

seluruhnya.  

2. Melayani: Berusaha meningkatkan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat.  

3. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

Publik telah bertransformasi menjadi instansi 

pelayanan publik yang siap untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

- 
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach 

 
Nama  : Agus Maulana, S.Si. 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP 

Kegiatan 1 : Mempelajari dan menganalisis Kebutuhan Peningkatan Kualitas Data Persil dengan 

Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data persil pada GeoKKP. 

No Penyelesaian Kegiatan 
Catatan Coaching 

Waktu dan  

Media Coaching 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Konsultasi dengan Mentor.; 

2. Mengumpulkan dan mempelajari Cara 

Evaluasi Ketidaknormalan Data Persil pada 

GeoKKP; 

3. Menyusun Strategi cara cepat pengolahan 

Data Persil pada GeoKKP dan Koordinasi 

dengan Tim Pemetaan. 

- 

 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 

 1. Saran, Masukan, Arahan & Persetujuan Mentor 

2. Draft cara Pengolahan Data. 

3. Draft cara cepat Pengolahan Data 

- 

 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan 

kegiatan aktualisasi berjalan dengan baik 

sehingga output yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

- 
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Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

3. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 
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sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

- 

 

 

 

 

 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

1. Profesional: Bersedia untuk menerima setiap 

kritik dan saran serta bersedia memperbaiki 

seluruhnya.  

2. Melayani: Berusaha meningkatkan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat.  

3. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

Publik telah bertransformasi menjadi instansi 

pelayanan publik yang siap untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

- 
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor 

 
Nama  : Agus Maulana, S.Si 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP  

Kegiatan 2 : Melakukan Koordinasi dengan tim Pemetaan di Seksi Survei dan Pemetaan. 

No Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Koordinasi dengan tim Pemetaan. 

2. Melakukan Penarikan Data Spasial Persil 

dari GeoKKP, terdiri atas 29 Kecamatan, 

346 Desa di Kabupaten Serang. 

Ok 
 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 

 1. Draft cara Pengolahan Data 
2. Data Shapefile Persil dan Data Shapefile Batas 

Administrasi 

ok 
 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan kegiatan 

aktualisasi berjalan dengan baik sehingga output 

yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

-  
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Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

-  

 

 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

4. Profesional: Bersedia untuk menerima setiap 

kritik dan saran serta bersedia memperbaiki 

seluruhnya.  

- 
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5. Melayani: Berusaha meningkatkan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat.  

6. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

Publik telah bertransformasi menjadi instansi 

pelayanan publik yang siap untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach 

 

Nama  : Agus Maulana, S.Si. 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP 
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Kegiatan 2 : Melakukan Koordinasi dengan tim Pemetaan di Seksi Survei dan Pemetaan. 

No Penyelesaian Kegiatan 
Catatan Coaching 

Waktu dan  

Media Coaching 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Koordinasi dengan tim Pemetaan. 

2. Melakukan Penarikan Data Spasial Persil 

dari GeoKKP, terdiri atas 29 Kecamatan, 

346 Desa di Kabupaten Serang. 

- 

 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 

 1. Draft cara Pengolahan Data 
2. Data Shapefile Persil dan Data Shapefile Batas 

Administrasi 

- 

 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan kegiatan 

aktualisasi berjalan dengan baik sehingga output 

yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

- 
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Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

- 

 

 

 

 

 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

4. Profesional: Bersedia untuk menerima setiap 

kritik dan saran serta bersedia memperbaiki 

seluruhnya.  

5. Melayani: Berusaha meningkatkan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat.  

6. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

Publik telah bertransformasi menjadi instansi 

pelayanan publik yang siap untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

- 
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LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

Laporan Minggu ke-   : 2 
 

Nama                             : Agus Maulana, S.Si 
 

NIP                                : 199408082022041002 
 

Jabatan                         : Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan 
 

Unit Kerja                    : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 
 

Judul Aktualisasi         : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam 

rangka Peningkatan Kualitas Data Persil di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Serang 

Hari 
/Tanggal 

 

Kegiatan 
 

Tahapan Kegiatan 
 

Output 
 

Keterangan 

Senin, 11 Juli 
2022 

Melakukan 
kegiatan 
pemeriksaan 
tumpang tindih 
Data Spasial 
Persil (Overlay) 
pada aplikasi 
GIS. 

1. Menyiapkan alat dan 

bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall 

aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan 

diolah. 

 

2. Tambahkan Data Persil 

ke dalam Layer 

 

3. Melakukan 

Pemeriksaan Data 

Persil tumpang tindih 

dengan mengaktifkan 

tools topology error 

dengan rules Must not 

Overlap. 
 

4. Inventaris dan 
Pelaporan ke Pimpinan 
mengenai Progres  

1. Jumlah Data 

Spasial Persil 

yang tumpang 

tindih 

 

2. Posisi dan 

Bentuk Data 

Spasial Persil 

yang terdapat 

tumpang tindih 

antar persil. 
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Selasa, 12 Juli 
2022 

Melakukan 
kegiatan 
pemeriksaan 
tumpang tindih 
Data Spasial 
Persil (Overlay) 
pada aplikasi 
GIS. 

1. Menyiapkan alat dan 

bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall 

aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan 

diolah. 

 

2. Tambahkan Data Persil 

ke dalam Layer 

 

3. Melakukan 

Pemeriksaan Data 

Persil tumpang tindih 

dengan mengaktifkan 

tools topology error 

dengan rules Must not 

Overlap. 
 

4. Inventaris dan 
Pelaporan ke Pimpinan 
mengenai Progres  

1. Jumlah Data 

Spasial Persil 

yang tumpang 

tindih. 

 

2. Posisi dan 

Bentuk Data 

Spasial Persil 

yang terdapat 

tumpang tindih 

antar persil. 
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Rabu, 13 Juli 
2022 

Melakukan 
kegiatan 
pemeriksaan 
tumpang tindih 
Data Spasial 
Persil (Overlay) 
pada aplikasi 
GIS. 

1. Menyiapkan alat dan 

bahan, yaitu 

komputer yang sudah 

terinstall aplikasi 

GIS, dan Data Persil 

yang akan diolah. 

 

2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam Layer 

 

3. Melakukan 

Pemeriksaan Data 

Persil tumpang tindih 

dengan mengaktifkan 

tools topology error 

dengan rules Must not 

Overlap. 
 

4. Inventaris dan 
Pelaporan ke 
Pimpinan mengenai 
Progres  

1. Jumlah Data 

Spasial Persil yang 

tumpang tindih. 

 

2. Posisi dan Bentuk 

Data Spasial Persil 

yang terdapat 

tumpang tindih 

antar persil. 
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Kamis, 14 
Juli 2022 

Melakukan 
Kegiatan 
pemeriksaan 
anomali Data 
Spasial luasan 
Persil dan Data 
Tekstual pada 
aplikasi GIS. 

1. Menyiapkan alat dan 

bahan, yaitu 

komputer yang sudah 

terinstall aplikasi 

GIS, dan Data Persil 

yang akan diolah. 

 

2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam Layer 

 

3. Melakukan 

Pemeriksaan Data 

Persil yang luasan 

data tekstual dan 

luasan data spasial 

tidak sama lebih dari 

10% dengan metode 

Query. 
 

4. Inventaris dan 
Pelaporan ke 
Pimpinan mengenai 
Progres 

1. Jumlah Data Persil 

yang luasan data 

tekstual dan luasan 

data spasial tidak 

sama lebih dari 

10%. 

 

2. Posisi Data Persil 

yang luasan data 

tekstual dan luasan 

data spasial tidak 

sama lebih dari 

10%. 
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Jum’at, 15 
Juli 2022 

Melakukan 
Kegiatan 
pemeriksaan 
anomali Data 
Spasial luasan 
Persil dan Data 
Tekstual pada 
aplikasi GIS. 

1. Menyiapkan alat dan 

bahan, yaitu 

komputer yang sudah 

terinstall aplikasi 

GIS, dan Data Persil 

yang akan diolah 

 

2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam Layer 

 

3. Melakukan 

Pemeriksaan Data 

Persil yang luasan 

data tekstual dan 

luasan data spasial 

tidak sama lebih dari 

10% dengan metode 

Query. 
 

4. Inventaris dan 
Pelaporan ke 
Pimpinan mengenai 
Progres 

1. Jumlah Data Persil 

yang luasan data 

tekstual dan luasan 

data spasial tidak 

sama lebih dari 

10%. 

 

2. Posisi Data Persil 

yang luasan data 

tekstual dan luasan 

data spasial tidak 

sama lebih dari 

10%. 

 

 
 

Mentor                                                                                                         Peserta 
 

 
 

Shodiq Muna.war, S.ST                                                                                   Agus Maulana, S.Si 

NIP. 19781206 200003 1001                                                                       NIP. 19940808 202204 1002 
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Uraian Realisasi Kegiatan dan Output 
 

(Di lengkapi dengan Evidence) 
 
 
 

1. Melakukan kegiatan pemeriksaan tumpang tindih Data Spasial Persil (Overlay) pada aplikasi GIS..  
Dengan tahapan Kegiatan: 

a. Membuka aplikasi QGIS 

 
 

 

b. Menambahkan data persil yang akan diolah. Sebagai contoh Data Spasial Persil dari Desa Sirenem, 

Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang 

 
 

c. Mengaktifkan tools Topology Checker 
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d. Melakukan pengaturan pada Topology rules setting, tambahkan rules Must Not Overlap 

 
 

e. Klik Add rules, maka tampilan pada layar seperti pada gambar dibawah kemudian klik ok  
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f. Kemudian pada Topology Checker Panel, pilih Validate All 

 
 

 

g. Ditemukan di Desa Siremen, Kecamatan Tanara terdapat 1022 persil Overlap, dan sebarannya dapat 

dilihat pada gambar di bawah. 

 
 

h. Lakukan secara berulang ke-29 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Serang. 
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor 

 
Nama  : Agus Maulana, S.Si 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP  

Kegiatan 3 : Melakukan kegiatan pemeriksaan tumpang tindih Data Spasial Persil (Overlay) pada aplikasi 
GIS. 

No Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer 

3. Melakukan Pemeriksaan Data Persil tumpang 

tindih dengan mengaktifkan tools topology 

error dengan rules Must not Overlap. 
4. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan 

mengenai Progres 

ok 
 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 

 1. Jumlah Data Spasial Persil yang tumpang 

tindih. 

2. Posisi dan Bentuk Data Spasial Persil yang 

terdapat tumpang tindih antar persil. 

ok 
 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan kegiatan 

aktualisasi berjalan dengan baik sehingga 

output yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

-  
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Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

3. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 
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Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

-  

 

 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

1. Profesional: Bersedia untuk menerima setiap 

kritik dan saran serta bersedia memperbaiki 

seluruhnya.  

- 
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2. Melayani: Berusaha meningkatkan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat.  

3. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

Publik telah bertransformasi menjadi instansi 

pelayanan publik yang siap untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

 

 

 

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach 

 
Nama  : Agus Maulana, S.Si. 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP 

Kegiatan 3 : Mempelajari dan menganalisis Kebutuhan Peningkatan Kualitas Data Persil dengan 

Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data persil pada GeoKKP. 

No Penyelesaian Kegiatan 
Catatan Coaching 

Waktu dan  

Media Coaching 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer 

3. Melakukan Pemeriksaan Data Persil tumpang 

tindih dengan mengaktifkan tools topology 

error dengan rules Must not Overlap. 

4. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan 

mengenai Progres 

- 

 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 

 1. Jumlah Data Spasial Persil yang tumpang tindih. 

2. Posisi dan Bentuk Data Spasial Persil yang 

terdapat tumpang tindih antar persil. 

- 
 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan kegiatan 

aktualisasi berjalan dengan baik sehingga output 

yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

- 
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Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

3. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 
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Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

- 
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dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

1. Profesional: Bersedia untuk menerima setiap 

kritik dan saran serta bersedia memperbaiki 

seluruhnya.  

2. Melayani: Berusaha meningkatkan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat.  

3. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

Publik telah bertransformasi menjadi instansi 

pelayanan publik yang siap untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

- 
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LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 
 
 
 

Laporan Minggu ke-   : 3 
 

Nama                             : Agus Maulana, S.Si 
 

NIP                                : 199408082022041002 
 

Jabatan                         : Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan 
 

Unit Kerja                    : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 
 

Judul Aktualisasi         : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 
 

Hari 
/Tanggal 

 
Kegiatan 

 
Tahapan Kegiatan 

 
Output 

 
Keterangan 

Senin, 17 Juli 
2022 

Melakukan 
Kegiatan 
pemeriksaan 
anomali Data 
Spasial luasan 
Persil dan Data 
Tekstual pada 
aplikasi GIS. 

5. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu komputer 
yang sudah terinstall 
aplikasi GIS, dan Data 
Persil yang akan diolah. 

 
6. Tambahkan Data Persil 

ke dalam Layer 
 
7. Melakukan 

Pemeriksaan Data 
Persil yang luasan data 
tekstual dan luasan 
data spasial tidak sama 
lebih dari 10% dengan 
metode Query. 

 
8. Inventaris dan 

Pelaporan ke Pimpinan 
mengenai Progres. 

3. Jumlah Data Persil 
yang luasan data 
tekstual dan 
luasan data spasial 
tidak sama lebih 
dari 10%. 

 
4. Posisi Data Persil 

yang luasan data 
tekstual dan 
luasan data spasial 
tidak sama lebih 
dari 10%. 
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Selasa, 18 Juli 
2022 

Melakukan 
Kegiatan 
pemeriksaan 
anomali Data 
Spasial luasan 
Persil dan Data 
Tekstual pada 
aplikasi GIS. 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu komputer 
yang sudah terinstall 
aplikasi GIS, dan Data 
Persil yang akan diolah. 

 
2. Tambahkan Data Persil 

ke dalam Layer 
 
3. Melakukan 

Pemeriksaan Data 
Persil yang luasan data 
tekstual dan luasan 
data spasial tidak sama 
lebih dari 10% dengan 
metode Query. 

 
4. Inventaris dan 

Pelaporan ke Pimpinan 
mengenai Progres. 

1. Jumlah Data Persil 
yang luasan data 
tekstual dan 
luasan data spasial 
tidak sama lebih 
dari 10%. 

 
2. Posisi Data Persil 

yang luasan data 
tekstual dan 
luasan data spasial 
tidak sama lebih 
dari 10%. 
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Rabu, 19 Juli 
2022 

Melakukan 
kegiatan 
pemeriksaan 
letak spasial 
persil, apakah 
sudah tergabung 
dalam 1 wilayah 
administrasi 
sesuai data 
tekstual atau 
belum, pada 
aplikasi GIS. 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu 
komputer yang 
sudah terinstall 
aplikasi GIS, dan 
Data Persil yang 
akan diolah. 

 
2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam Layer 
 
3. Melakukan 

Pemeriksaan Data 
Persil tumpang tindih 
dengan melakukan 
analisis Overlay 
Spatial Join. 

 
4. Inventaris dan 

Pelaporan ke 
Pimpinan mengenai 
Progres  

1. Jumlah Data 
Spasial Persil yang 
terletak diluar 
batas administrasi 
yang seharusnya. 

 
2. Posisi dan Bentuk 

Data Spasial Persil 
yang terletak 
diluar batas 
administrasi yang 
seharusnya. 
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Kamis, 20 
Juli 2022 

Melakukan 
kegiatan 
pemeriksaan 
letak spasial 
persil, apakah 
sudah 
tergabung 
dalam 1 wilayah 
administrasi 
sesuai data 
tekstual atau 
belum, pada 
aplikasi GIS. 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu 
komputer yang sudah 
terinstall aplikasi GIS, 
dan Data Persil yang 
akan diolah. 

 
2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam Layer 
 
3. Melakukan 

Pemeriksaan Data 
Persil tumpang tindih 
dengan melakukan 
analisis Overlay 
Spatial Join. 

 
4. Inventaris dan 

Pelaporan ke 
Pimpinan mengenai 
Progres 

1. Jumlah Data 
Spasial Persil yang 
terletak diluar 
batas administrasi 
yang seharusnya. 

 
2. Posisi dan Bentuk 

Data Spasial Persil 
yang terletak 
diluar batas 
administrasi yang 
seharusnya. 
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Jum’at, 21 
Juli 2022 

Melakukan 
kegiatan 
pemeriksaan 
letak spasial 
persil, apakah 
sudah 
tergabung 
dalam 1 wilayah 
administrasi 
sesuai data 
tekstual atau 
belum, pada 
aplikasi GIS. 

5. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu 
komputer yang sudah 
terinstall aplikasi GIS, 
dan Data Persil yang 
akan diolah 

 
6. Tambahkan Data 

Persil ke dalam Layer 
 
7. Melakukan 

Pemeriksaan Data 
Persil yang luasan 
data tekstual dan 
luasan data spasial 
tidak sama lebih dari 
10% dengan metode 
Query. 

 
8. Inventaris dan 

Pelaporan ke 
Pimpinan mengenai 
Progres 

1. Jumlah Data 
Spasial Persil yang 
terletak diluar 
batas administrasi 
yang seharusnya. 

 
2. Posisi dan Bentuk 

Data Spasial Persil 
yang terletak 
diluar batas 
administrasi yang 
seharusnya. 

 

 
 

Mentor                                                                                                         Peserta 
 

 
 
 
 

 
Maprukhi, S.ST., M.H                                                                                   Agus Maulana, S.Si 

NIP. 19770710 199803 1 003                                                                       NIP. 19940808 202204 1 002 
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Uraian Realisasi Kegiatan dan Output 

(Di lengkapi dengan Evidence) 

 
1. Melakukan Konsultasi dengan mentor baru,  pasca rotasi Jabatan Struktural Kepala Seksi Survei dan 

Pemetaan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Mentor baru penulis bernama Bapak Marphuki S.ST., 

M.H, yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Lebak. 

 
 

2. Melakukan Kegiatan pemeriksaan anomali Data Spasial luasan Persil dan Data Tekstual pada aplikasi GIS. 
Dengan tahapan Kegiatan: 

a. Membuka aplikasi QGIS 
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b. Menambahkan data persil yang akan diolah. Sebagai contoh Data Spasial Persil dari Desa Sirenem, 

Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Membuka data attribute dari Data Persil Desa Sirenem. 

 

 
 

d. Aktifkan Toggle editing mode. 
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e. Membuat Field Attribute baru, dengan Nama: AnomaliLuas, dan tipe whole number (Integer). 

Kemudian klik ok 

 
 

 

 

f. Melakukan Pemeriksaan Data Persil yang luasan data tekstual dan luasan data spasial tidak sama 

lebih dari 10% dengan metode Query. Dengan cara ceklist update existing field, pilih Field 

AnomaliLuas. Kemudian tuliskan rumus pada expression: 

CASE  

WHEN (("LUASPETA" - "LUASTERTUL" )/ "LUASPETA" )*100>=10 THEN '1' 

WHEN (("LUASPETA" - "LUASTERTUL" )/ "LUASPETA" )*100<= -10 THEN '1' 

END 

Kemudian ketik Ok. 
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g. Ditemukan di Desa Siremen, Kecamatan Tanara terdapat 6 persil Anomali Luasan data tekstual dan 

luasan data spasial tidak sama lebih dari 10% dengan metode Query, dan sebarannya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 
 

 

h. Lakukan secara berulang ke-29 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Serang. 
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor 

 
Nama  : Agus Maulana, S.Si 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP  

Kegiatan 4  : Melakukan Kegiatan Identifikasi Anomali Data Spasial luasan Persil dan Data 

Tekstual pada aplikasi GIS. 

No Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer 

3. Melakukan Pemeriksaan Data Persil yang 

luasan data tekstual dan luasan data spasial 

tidak sama lebih dari 10% dengan metode 

Query. 
4. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan 

mengenai Progres 

ok 
 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 

 1. Jumlah Data Persil yang luasan data tekstual 

dan luasan data spasial tidak sama lebih dari 

10%. 

2. Posisi Data Persil yang luasan data tekstual dan 

luasan data spasial tidak sama lebih dari 10%. 

ok 
 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan kegiatan 

aktualisasi berjalan dengan baik sehingga 

output yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

-  
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Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

3. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 
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sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

-  

 

 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

- 
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1. Profesional: Bersedia untuk menerima setiap 

kritik dan saran serta bersedia memperbaiki 

seluruhnya.  

2. Melayani: Berusaha meningkatkan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat.  

3. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

Publik telah bertransformasi menjadi instansi 

pelayanan publik yang siap untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

 

 

 

 
Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach 

 
Nama  : Agus Maulana, S.Si 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP  

Kegiatan 4  : Melakukan Kegiatan Identifikasi Anomali Data Spasial luasan Persil dan Data 

Tekstual pada aplikasi GIS. 

 
No Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Waktu dan  

Media Coaching 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer 

3. Melakukan Pemeriksaan Data Persil yang 

luasan data tekstual dan luasan data spasial 

tidak sama lebih dari 10% dengan metode 

Query. 
4. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan 

mengenai Progres 

- 
 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 
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 1. Jumlah Data Persil yang luasan data tekstual 

dan luasan data spasial tidak sama lebih dari 

10%. 

2. Posisi Data Persil yang luasan data tekstual dan 

luasan data spasial tidak sama lebih dari 10%. 

- 
 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan kegiatan 

aktualisasi berjalan dengan baik sehingga 

output yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

-  
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Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

3. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 
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Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

-  

 

 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

4. Profesional: Bersedia untuk menerima 

setiap kritik dan saran serta bersedia 

memperbaiki seluruhnya.  

5. Melayani: Berusaha meningkatkan 

pelayanan pertanahan kepada masyarakat.  

6. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

Publik telah bertransformasi menjadi 

instansi pelayanan publik yang siap untuk 

mendapatkan kepercayaan masyarakat. 

- 
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LAPORAN MINGGUAN AKTUALISASI CPNS 

KEMENTERIAN ATR/BPN TAHUN 2022 

 
 
 
 

Laporan Minggu ke-   : 4 
 

Nama                             : Agus Maulana, S.Si 
 

NIP                                : 199408082022041002 
 

Jabatan                         : Analis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan 
 

Unit Kerja                    : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 
 

Judul Aktualisasi         : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil di Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 
 
 
 
 
 

Hari 
/Tanggal 

 
Kegiatan 

 
Tahapan Kegiatan 

 
Output 

 
Keterangan 

Senin, 25 Juli 
2022 

Melakukan 
kegiatan 
pemeriksaan 
letak spasial 
persil, apakah 
sudah tergabung 
dalam 1 wilayah 
administrasi 
sesuai data 
tekstual atau 
belum, pada 
aplikasi GIS. 

5. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu komputer 
yang sudah terinstall 
aplikasi GIS, dan Data 
Persil yang akan diolah. 

 
6. Tambahkan Data Persil 

ke dalam Layer 
 
7. Melakukan 

Pemeriksaan Data 
Persil tumpang tindih 
dengan melakukan 
analisis Overlay Spatial 
Join. 

 
8. Inventaris dan 

Pelaporan ke Pimpinan 
mengenai Progres 

3. Jumlah Data 
Spasial Persil yang 
terletak diluar 
batas administrasi 
yang seharusnya. 

4. Posisi dan Bentuk 
Data Spasial Persil 
yang terletak 
diluar batas 
administrasi yang 
seharusnya. 
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Selasa, 26 Juli 
2022 

Melakukan 
Kegiatan 
Perbaikan Data 
Persil dan 
Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu 
komputer yang sudah 
terinstall aplikasi GIS, 
dan Data Persil yang 
akan diolah. 

 
2. Tambahkan Data Persil 

ke dalam Layer 
 

3. Melakukan Kegiatan 
Perbaikan Data Persil 
dan Penangguhan data 
Persil pada GeoKKP 
yang teridentifikasi 
Overlap. 

 
4. Inventaris dan 

Pelaporan ke Pimpinan 
mengenai Progres. 

3. Jumlah Data Persil 

dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 

4. Posisi Data Persil 

dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 
5. Jumlah dan Lokasi 

Persil yang 
ditangguhkan 
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Rabu, 27 Juli 
2022 

Melakukan 
Kegiatan 
Perbaikan Data 
Persil dan 
Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu 
komputer yang sudah 
terinstall aplikasi GIS, 
dan Data Persil yang 
akan diolah. 

 
2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam Layer 
 

3. Melakukan Kegiatan 
Perbaikan Data Persil 
dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 
4. Inventaris dan 

Pelaporan ke 
Pimpinan mengenai 
Progres. 

1. Jumlah Data Persil 

dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 

2. Posisi Data Persil 

dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 
3. Jumlah dan Lokasi 

Persil yang 
ditangguhkan 
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Kamis, 28 
Juli 2022 

Melakukan 
Kegiatan 
Perbaikan Data 
Persil dan 
Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu 
komputer yang sudah 
terinstall aplikasi GIS, 
dan Data Persil yang 
akan diolah. 

 
2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam Layer 
 
3. Melakukan Kegiatan 

Perbaikan Data Persil 
dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 
4. Inventaris dan 

Pelaporan ke 
Pimpinan mengenai 
Progres. 

1. Jumlah Data Persil 

dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 

2. Posisi Data Persil 

dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 
3. Jumlah dan Lokasi 

Persil yang 
ditangguhkan. 
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Jum’at, 29 
Juli 2022 

Melakukan 
Kegiatan 
Perbaikan Data 
Persil dan 
Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

1. Menyiapkan alat dan 
bahan, yaitu 
komputer yang sudah 
terinstall aplikasi GIS, 
dan Data Persil yang 
akan diolah. 

 
2. Tambahkan Data 

Persil ke dalam Layer 
 
3. Melakukan Kegiatan 

Perbaikan Data Persil 
dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 
4. Inventaris dan 

Pelaporan ke 
Pimpinan mengenai 
Progres. 

1. Jumlah Data Persil 

dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 

2. Posisi Data Persil 

dan Penangguhan 
data Persil pada 
GeoKKP yang 
teridentifikasi 
Overlap. 

 
3. Jumlah dan Lokasi 

Persil yang 
ditangguhkan. 
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Uraian Realisasi Kegiatan dan Output 

(Di lengkapi dengan Evidence) 

 

  
3. Melakukan kegiatan pemeriksaan letak spasial persil, apakah sudah tergabung dalam 1 wilayah 

administrasi sesuai data tekstual atau belum, pada aplikasi GIS. 

Dengan tahapan Kegiatan: 

a. Membuka aplikasi ArcGIS 

 

 

 

b. Menambahkan data persil yang akan diolah. Sebagai contoh Data Spasial Persil dari Desa 

Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang 
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c. Menambahkan data batas administrasi Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Kabupaten 

Serang. 

 

 

d. Melakukan Analisis overlay antara Data Persil dan Data spasial batas Administrasi Desa 

Siremen. 

 

 

 

 

e. Ditemukan di Desa Siremen, Kecamatan Tanara terdapat 0 bidang tanah diluar batas Desa.  

 

f. Lakukan secara berulang ke-29 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Serang. 
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4. Melakukan Eksekusi perbaikan Anomali overlap dengan menggunakan Aplikasi ArcGIS. Dan 

penangguhan persil pada GeoKKP. Dengan rincian progress sebagai berikut:  

 

Screenshot Update Data Persil Ditangguhkan 26 Juli 2022 pukul 8.00 WIB 

 

 

Screenshot Update Data Persil Ditangguhkan per 27 Juli 2022 pukul 8.00 WIB 

 

 

Screenshot Update Data Persil Ditangguhkan per 28 Juli 2022 pukul 8.00 WIB 
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Screenshot Update Data Persil Ditangguhkan per 29 Juli 2022 pukul 8.00 WIB 
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Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor 

 
Nama  : Agus Maulana, S.Si 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP  

Kegiatan 5 : Melakukan kegiatan pemeriksaan letak spasial persil, apakah sudah tergabung 

dalam 1 wilayah administrasi sesuai data tekstual atau belum, pada aplikasi GIS. 

No Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Paraf Mentor 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer 

3. Melakukan Pemeriksaan Data Persil tumpang 
tindih dengan melakukan analisis Overlay 
Spatial Join. 

4. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan 
mengenai Progres 

ok 
 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 

 1. Jumlah Data Spasial Persil yang terletak diluar 

batas administrasi yang seharusnya. 

2. Posisi dan Bentuk Data Spasial Persil yang 

terletak diluar batas administrasi yang 

seharusnya. 

ok 
 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan kegiatan 

aktualisasi berjalan dengan baik sehingga 

output yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

-  
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Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

3. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 
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Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

-  

 

 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

1. Profesional: Bersedia untuk menerima setiap 

kritik dan saran serta bersedia memperbaiki 

seluruhnya.  

2. Melayani: Berusaha meningkatkan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat.  

3. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

- 
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Publik telah bertransformasi menjadi instansi 

pelayanan publik yang siap untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

 

Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach 

 

Nama  : Agus Maulana, S.Si 

NIP  : 19940808 202204 1 002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Serang 

Jabatan  : Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan 

Isu : Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP  

Gagasan : Evaluasi Ketidaknormalan (Anomali) Data Persil pada GeoKKP dalam rangka 

Peningkatan Kualitas Data Persil pada GeoKKP  

Kegiatan 5 : Melakukan kegiatan pemeriksaan letak spasial persil, apakah sudah tergabung 

dalam 1 wilayah administrasi sesuai data tekstual atau belum, pada aplikasi GIS. 
No Penyelesaian Kegiatan Catatan Coach Waktu dan  

Media Coaching 

1 Tahapan Kegiatan; 

 1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu komputer 

yang sudah terinstall aplikasi GIS, dan Data 

Persil yang akan diolah. 

2. Tambahkan Data Persil ke dalam Layer 

3. Melakukan Pemeriksaan Data Persil tumpang 
tindih dengan melakukan analisis Overlay 
Spatial Join. 

4. Inventaris dan Pelaporan ke Pimpinan 
mengenai Progres 

- 
 

2 Output kegiatan  terhadap pemecahan isu; 

 1. Jumlah Data Spasial Persil yang terletak diluar 

batas administrasi yang seharusnya. 

2. Posisi dan Bentuk Data Spasial Persil yang 

terletak diluar batas administrasi yang 

seharusnya. 

- 
 

3 Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan; 

 1. Berorientasi Pelayanan: Memastikan kegiatan 

aktualisasi berjalan dengan baik sehingga 

output yang dihasilkan berkualitas.  

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari dari koreksian 

rekan kerja sehingga hasil yang didapatkan 

sangat baik.  

Harmonis: Menghargai setiap pendapat atasan 

maupun rekan kerja dalam mendukung kegiatan 

aktualisasi. 

-  
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Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Memberikan inovasi dalam proses 

penyelesaian atau koreksi dari mentor ataupun 

rekan kerja untuk hasil yang baik.  

Kolaboratif: Berdiskusi dengan mentor dan rekan 

kerja terkait output kegiatan yang telah 

terbentuk.  

Manajemen ASN: Bekerja dengan memegang 

teguh prinsip-prinsip ASN, dibuktikan dengan 

baiknya menyelesaikan pekerjaan. 

2. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Harmonis: Memohon kritik ataupun saran dengan 

bahasa yang baik dan benar serta dengan sopan 

dan santun. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan saran dari rekan kerja untuk 

hasil dari kegiatan dibuat excel online. 

Kolaboratif: Melakukan Sharing Session kepada 

mentor dan rekan kerja terkait hasil yang telah 

dibuat. 

Manajemen ASN: Bersama-sama rekan kerja 

saling mengingatkan demi kebaikan bersama. 

3. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 
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sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4. Berorientasi pelayanan: Tidak menutup mata 

mengenai kekurangan di dalam pelaksanaan 

kegiatan dan bersedia meningkatkan kualitas 

mengenai kegiatan tersebut. 

Akuntabel: Pertanggung jawaban atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

Kompeten: Terus mempelajari penyusunan profil 

risiko lewat media apapun sehingga didapatkan 

hasil yang baik.  

Loyal: Menjaga rahasia dan tidak membagikan 

data-data yang telah diolah. 

Adaptif: Melakukan update data secara berkala. 

Harmonis: menyampaikan hasil pekerjaan kepada 

mentor dengan bahasa yang mudah dimengerti, 

sopan santun yang dijaga dan juga dengan sikap 

yang ramah. 

Kolaboratif: berkomunikasi dan berkolaborasi 

dengan baik bersama atasan sekaligus mentor 

dalam kegiatan ini. 

Manajemen ASN: Melakukan update data secara 

berkala. 

4 Kontribusi terhadap Visi-Misi Organisasi; 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan ini disusun 

guna mengetahui sejauh mana usaha di dalam 

kegiatan tersebut sebagai bentuk usaha 

mewujudkan visi Kementerian ATR/BPN yaitu 

“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar 

Dunia” oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perlu 

dilakukan persiapan yang baik dan diakhiri dengan 

baik pula dengan penilaian yang objektif guna 

mendukung cita-cita besar tersebut. 

-  

 

 

5 Penguatan Nilai Organisasi 

 Dengan terlaksananya evaluasi kegiatan dari 

penyusunan profil risiko penerbitan sertipikat 

tanah, maka akan terwujudnya penguatan nilai 

organisasi yang dapat: 

- 
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1. Profesional: Bersedia untuk menerima setiap 

kritik dan saran serta bersedia memperbaiki 

seluruhnya.  

2. Melayani: Berusaha meningkatkan pelayanan 

pertanahan kepada masyarakat.  

3. Terpercaya: Memberikan bukti kepada 

masyarakat bahwa kini Instansi Pelayanan 

Publik telah bertransformasi menjadi instansi 

pelayanan publik yang siap untuk mendapatkan 

kepercayaan masyarakat. 

 

Eviden Bimbingan Coach 
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