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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang 

selanjutnya disebut Kementerian ATR/BPN, mempunyai tugas untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata 

ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan 

Nasional. Pengelolaan pertanahan di wilayah Indonesia telah menjadi kewenangan 

mutlak pemerintah yang didelegasikan kepada Kementerian ATR/BPN sebagai 

pengemban amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kementerian ATR/BPN sebagai bagian dari 

pelayanan masyarakat yang merupakan dalam mengelola dan mengatur urusan 

pertanahan harus dapat memberikan seluruh daya dan upaya untuk mewujudkan 

pelayanan publik yang terbaik demi terwujudnya kemaslahatan bersama. 

Sebagaimana pelaksanaan fungsi Apratur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

ASN yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan 

pemersatu bangsa  berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 

Pengadaan tanah di Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan 

semakin meningkat, sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. 

Dengan hal itu meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa kepastian hukum 

di bidang pertanahan. Pemberian jaminan hukum di bidang pertanahan 

memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas, yang dilaksanakan 

secara konsisten dengan jiwa dan isi ketentuan perundang-undangan yang 

berlakuPengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 

memberi ganti kerugian yang layak dan adil.  

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur perlu dilakukan 

kegiatan-kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan terutama sekali 

pembangunan dibidang fisik baik di kota maupun di desa selalu memerlukan tanah 

sebagai tempat untuk kegiatan pembangunan tersebut. Bahkan penyelenggaraan 
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pembangunan fisik dalam bidanag-bidang tertentu yang memerlukan tanah yang 

luas (sepertiperusahaan kebun besar, Kawasan industri, perusahaan pembangunan 

perumahan) tersedinya tanah merupakan unsur yang menentukan apakah usaha 

yang direncanakan akan dapat dilaksanakan atau tidak.1 

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi rakyat 

Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang kita kenal dengan UUPA. UUPA 

merupakan Hukum Agraria atau tanah Nasional Indonesia. 

Tujuannya adalah akan mewujudkan apa yang digariskan dalam pasal 33 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : 

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya 

ditugaskan kepada Negara Republik Indoesia harus dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat”.2 

Saat ini kita telah memasuki tranformasi digital, beberapa sistem sudah 

mulai bertransisi dari yang semula manual berubah menjadi sistem digital. Dalam 

permasalahan ini pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membantu 

kinerja pegawai agar lebih akurat, cepat, dan tepat untuk proses verifikasi dan 

perbaikan hasil inventarisasi identifikasi peta bidang tanah dan atau daftar 

nominatif pada pengadaan tanah bagi pembangunan umum pada pelayanan 

sehingga dapat mewujudkan smart governance. 

Dengan demikian, sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian 

ATR/BPN tahun 2020-2024 yang termuat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN 

Nomor 27 Tahun 2020 untuk mewujudkan pelayanan yang berstandar dunia. 

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan pelayanan dari skala kecil 

melalui PENINGKATAN EFEKTIVITAS VERIFIKASI DAN PERBAIKAN 

HASIL INVENTARISASI PETA BIDANG TANAH DAN DAFTAR 

NOMINATIF DENGAN PEMANFAATAN LINK GOOGLE DRIVE DAN 

SPREADSHEET DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN 

PANDEGLANG. 

 
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia  (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi 

dan pelaksanaannya) Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2008,halaman 16. 
2 Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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B. Tujuan Organisasi 

Tujuan menjadi hal penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan 

berbagai aspek demi pelayanan publik yang baik. Penjabaran tujuan disusun 

berdasarkan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management 

Paradigm). Kementerian ATR/BPN menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung 

pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi Kementerian ATR/BPN adalah 

Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan 

Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarkat untuk Mendukung Tercapainya: 

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan 

Gotong Royong.” Visi tersebut menjadi target kerja dengan mengutamakan 

pelayanan publik yang optimal. 

Untuk mendukung tercapainya visi tersebut, dijalankan melalui dua misi 

sebagai berikut: Misi pertama, Menyelenggarakan Penataan Ruang dan 

Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. 

Dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan, yaitu:  

1. Menyelenggarakan Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan 

rakyat. Sasaran strategisnya ialah Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan 

Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif. 

2. Menyelenggarakan Penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan 

lingkungan hidup yang berkelanjutan. Sasaran startegisya ialah Peningkatan 

Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang dan Tertib Penataan Ruang 

serta Perwujudan Tata Tertib Ruang. 

Misi kedua, Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang 

Berstandar  Dunia. Dilaksanakan untuk mencapai tujuan:  

3. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Kepemerintahan Yang 

Berkualitas dan Berdaya Saing. Sasaran Strategisnya ialah Terwujudnya Tata 

Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan 

yang Baik. 

Ketiga tujuan Kementerian ATR/BPN tersebut diarahkan bagi pencapaian kondisi 

secara nyata yang mencerminkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan. 
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Mengacu hal tersebut sesuai dengan misi yang kedua untuk mewujudkan 

tujuan 3 “Menyelenggarakan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Kepemerintahan 

Yang Berkualitas dan Berdaya Saing” yang sasaran Strategisnya ialah 

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar 

Kepemerintahan yang Baik menjadi salah satu dasar pemilihan isu kegiatan 

penyusunan aktualisasi. Diharapkan aktualisasi ini dapat mempermudah dan 

mempercepat administrasi dan pencatatan data peminjaman buku tanah pada 

pelayanan rutin. Sesuai dengan misi Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan 

Penataan Ruang yang Berstandar  Dunia, menjadikan kegiatan pendataan lebih 

efisien dan efektif, dan fasilitas pelayanan yang baik, sehingga kantor pertanahan 

Kabupaten Pandeglang selalu memiliki kinerja yang baik melalui inovasi-inovasi 

yang dibuat dan dapat pula direalisasikan dengan baik.  

 

C. Tugas dan Fungsi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural di Lingkungan Kementerian ATR/BPN, 

Tugas dan Fungsi Analis Hukum Pertanahan pada tingkat Kantor Pertanahan 

adalah sebagai berikut: 

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

Pendaftaran Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan; 

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

berhubungan dengan permohonan Hak Tanah dan pendaftaran Tanah berdasarkan 

disposisi pimpinan; 

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

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

menyangkut hak tanah dan pendaftaran tanah; 

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

untuk ditindaklanjuti; 

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

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

Pendaftaran Tanah; 

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

Pengadilan Agama; 
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9. Menyusun dan menganalisis bahan Surat Kuasa; 

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

11. Menyusun dan menganalisis bahan duplik; 

12. Menyiapkan bahan peninjauan lapangan (survei Lokasi); 

13. Menyusun dan menganalisis bahan kesimpulan sidang; 

14. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori banding; 

15. Menyusun dan menganalisis bahan kontra memori kasasi; 

16. Menyusun dan menganalisis bahan memori kasasi; 

17. Menyusun dan menganalisis pembatalan sertifikat; 

18. Mengumpulkan bahan dalam rangka mengumpulkan bukti baru untuk peninjauan 

kembali; 

19. Menyusun dan menganalisis bahan kontra PK; 

20. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang hukum pertanahan; 

21. Mengklasifikasikan tipologi sengketa, konflik dan perkara pertanahan; 

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

perkara pertanahan; 

23. Membuat resume permasalahan secara sistimatis dan terukur; 

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

pertanahan; 

25. Menyusun peta masalah; 

26. Membuat risalah pengolahan data masalah pertanahan; 

27. Mempersiapkan konsep usulan pembatalan hak atas tanah; dan 

28. Menerima hasil analisis masalah pertanahan; 

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

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

pendukung hasil analisis; 

31. Mempersiapkan konsep undangan mediasi untuk para pihak; 

32. Mempersiapkan dan melaksanakan gelar mediasi atas Sengketa dan Konflik 

Pertanahan; 

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

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

Tanah, sengketa, konflik, perkara pertanahan.  
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D. Struktur Organisasi 

 

  Struktur organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada 

Gambar 1. Unit kerja penulis adalah Seksi Pengadaan Tanah dan Pembangunan di Sub 

Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 

 

E. Program dan Kegiatan Saat Ini 

  Program dan kegiatan yang sedang berjalan di Sub seksi Penilaian, Pengadaan 

dan Pencadangan Tanag sebagai berikut: 

1. Layanan Pemanatauan dan Evaluasi  

• Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah 

2. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)  

• Persiapan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah 

• Pelaksanaan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah 

• Pelaporan Pembaruan Peta Zona Niali Tanah 
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3. Layanan Pemanatauan dan Evaluasi 

• Pelaksanaan Fasilitasi Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan 

• Layanan Pemantauan dan Evaluasi Pelakasanaan Fasilitasi Penyelenggaraan 

•  Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan 

  Berdasarkan program-program yang sudah disebutkan di atas diharapkan 

dengan diadakannya Peningkatan Efektivitas Verifikasi Dan Perbaikan Hasil 

Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Dengan Pemanfaatan Link 

Google Drive Dan Spreadsheet Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Sehingga 

dapat memudahkan efisiensi kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Seksi 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 

dimana kemudahan dalam melakukan verifikasi secara digital diharapkan dapat 

mempercepat program dan kegiatan selanjutnya. 
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BAB II 

RANCANGAN AKTUALISASI 

A. Identifikasi Isu 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 

terdapat beberapa isu permasalahan yang terjadi, diantaranya: 

1. Belum Optimalnya Penataan Dokumen atau Arsip Dalam Rangka Peningkatan 

Kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 

PKantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang belum memiliki penataan dokumen 

atau arsip yang rapi dan tersusun dengan baik hal ini menyebabkan tercecernya 

arsip – arsip dan data – data penataan petanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang membutuhkan penyesuaian khususnya dalam hal optimalisasi penataan 

data pertanahan dalam rangka peningkatan kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang. 

 

 

Gambar 2.  Penyimpanan dokumen atau Arsip di  Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan 

2. Belum optimalnya pemenuhan kelengkapan berkas untuk percepatan pengumpulan 

data yuridis pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pandeglang. 

Sesuai dalam amanat pasal 19 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, pemerintah berkewajiban 

menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Pemerintah menjamin kepastian hukum bidang tanah di seluruh Republik Indonesia 

menurut ketentuan ketentuan yang telah diatur dalam Peratauran Pemerintah nomor 

24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu diharapkan masyarakat 

Indonesia bersemangat dalam mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat 
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demi menjamin kepastian hukum atas tanahnya. 

Kementeria Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan 

pensertifikatan tanah yang salah satunya dengan menyelenggarakan program 

percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL yaitu kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua 

oobyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah 

desa, kelurahan  meliputi pengumpulan dan penetapan kebenran data fisik dan data 

yuridis mengenai satu atau beberapaa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan 

pendaftarannya.  

Dalam melakukan kegiatan PTSL ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 

belum optimalnya dalam memenuhi kelengkapan berkas untuk percepatan 

pengumpulan data yuridis PTSL. 

 

Gambar 3 : Pengumpulan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL) 

3. Belum Efektifnya Sistem Pelaksanaan Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi 

Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Melalui Link Google Drive dan 

Spreadsheet. 

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh gubernur/bupati/wali kota atau kepala 

Kantor Wilayah untuk meneliti kelengkapan dokumen penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah.3 Verifikasi dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah 

dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya permohonan. 

 Untuk mengoptimalisi pelayanan sebagaimana ketentuan pelakasanaan yang 

 
3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
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diamanatkan pada Pasal 106 ayat 1 sampai dengan ayat 8, Peraturan Menteri 

ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang  Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum, perlu pengaturan tambahan yang dimuat dalam SOP 

pelayanan kelengkapan lampiran data dalam rangka menudukung akurasi validitas/ 

kebenaran hasil verifikasi data secara hukum perlu dimuat tentang surat pernyataan 

kebenaran data hasil verifikasi yang di lampirkan oleh masyarakat pemilik tanah, 

untuk meningkatkan keyakinan bahwa data yang diverifikasi sudah sesuai dan 

benar secara hukum. Namun apabila terjadi manipulasi atau dugaan perbuatan 

melawan hukum berupa pemalsuan data, hal tersebut sepenuhnya menjadi 

tanggungjawab  masyarakat pemilik tanah yg di bebaskan. 

Format lampiran Form verifikasi perlu juga di sempurnakan dengan pembubuhan 

tandatangan masyarakat yang menyerahkan berkas dan petugas yang menerima 

berkas agar terjadi dual kontrol sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas 

pelayanan dua arah (yang menyerahkan maupun yang menerima berkas). 

 

Gambar 4 : Lampiran Daftar Nominatif  

 

B. Pemilihan Isu 

Dari ketiga isu sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada sub-bab sebelumnya, 

akan dipilih salah satu isu utama yang akan diselesaikan. Pemilihan isu dilakukan 

menggunakan teknik tapisan isu, yaitu USG (Urgency , Seriousness, Growth). Metode 

USG merupakan metode untuk memilih isu prioritas dengan mempertimbangkan pada: 
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• Urgency     : Seberapa mendesak isu harus dibahas, dinalisis, dan ditindaklanjuti; 

• Seriousness: Seberapa serius isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang    

        timbul jika isu tersebut tidak diselesaikan segera 

• Growth       : Seberapa besar memburuknya perkembangan isu apabila tidak   

                          ditangani segera 

 

 

 

      Pada teknik tapisan isu USG, setiap isu diberikan rentang penilaian dengan skala 1-5. 

Tabel 1: Skala dan Keterangan Penilaian Teknik Tapisan Isu USG 

Nilai Urgency (U) Seriousness (S) Growth (G) 

5 Sangat mendesak Sangat cepat memburuk Sangat serius 

4 Mendesak Cepat memburuk Serius 

3 Cukup mendesak Cukup cepat memburuk Cukup serius 

2 Kurang mendesak Kurang cepat memburuk Kurang serius 

1 Tidak mendesak Tidak cepat memburuk Tidak serius 

  

Tabel 2 : Penilaian Isu 

No. Identifikasi Isu Penilai Kriteria Nilai 

Akhir 

Peringkat 

U S G 

1 Belum Optimalnya 

Penataan Dokumen atau 

Arsip Dalam Rangka 

Peningkatan Kinerja di 

Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pandeglang 

Pegawai 4 3 5 

 

 

 

37 

 

 

III 

 

Pegawai 4 4 5 

 

Pegawai 3 4 5 

TOTAL 11 11 15   

2 Belum optimalnya 

pemenuhan kelengkapan 

berkas untuk percepatan 

pengumpulan data yuridis 

pendaftaran tanah sistematis 

lengkap (PTSL) di Kantor 

Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang. 

Pegawai 4 4 5 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

II 

Pegawai 4 5 5 

 

 

Pegawai 3 4 5 

TOTAL 11 13 15   
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3 Belum Efektifnya Sistem 

Pelaksanaan Verifikasi dan 

Perbaikan Hasil 

Inventarisasi Peta Bidang 

Tanah dan Daftar Nominatif 

Melalui Link Google Drive 

dan Spreadsheet 

Pegawai 4 5 5 

 

 

 

 

42 

 

 

 

I 

Pegawai 4 4 5 

 

Pegawai 5 5 5 

TOTAL 13 14 15   

 

Berdasarkan pada hasil analisis dengan teknik tapisan USG, dapat disimpulkan 

bahwa yang ditetapkan menjadi isu utama adalah Belum Efektifnya Sistem Pelaksanaan 

Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif 

Melalui Link Google Drive dan Spreadsheet. Pemberian nilai pada teknik tapisan USG 

didasarkan atas hasil konsultasi dan survey dengan para pegawai negeri sipil (PNS) dan 

pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang. 

 

C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu 

Untuk mendukung penyempurnaan atas identifikasi penyebab isu, diperlukan analisis 

masalah dan dampak. Oleh karena itu, diperlukan sistem berpikir yang dibantu dengan 

alat analisis Fishbone Diagram. 
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Gambar 5. Analisis Sebab-Akibat Isu Menggunakan Metode Fishbone 

 

Berdasarkan bagan fishbone di atas, gagasan pemecah isu terhadap isu Belum 

Efektifnya Sistem Pelaksanaan Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Peta 

Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Melalui Link Google Drive dan Spreadsheet 

ditemukan empat gagasan, yaitu: 

1. Membuat surat pernyataan verifikasi data dan di upload ke tautan link google drive, 

membuat lembar nominatif dan Membuat google spreadsheet untuk pendataan dan 

penyimpanan data dan dokumen verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan 

identifikasi peta bidang tanah. 

2. Membuat lembar checklist untuk verifikasi berkas 

3. Membuat aplikasi database terkait verifikasi berkas 

4. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk mengoptimalkan verifikasi 

tentang pengadaan tanah. 

Dari keempat gagasan tersebut, akan dipilih satu gagasan yang akan 

diaktualisasikan. Untuk memilih satu gagasan tersebut akan dilakukan analisis dengan 

analisis teori tapisan berdasarkan efektivitas, efisiensi dan kemudahan.  

Kurangnya Jumlah 

Pegawai Untuk 

melakukan Verifikasi 

dan perbaikan hasil 

inventarisasi peta 

bidang tanah atau daftar 

nominatif 

MAN 
Kurangnya Pegawai 

Yang Kompeten 
Belum tersedianya 

file Verifikasi dan 

perbaikan hasil 

berbasis komputer 

dan  ruang 

penyimpanan online  

 

MATERIAL 

Metode  administrasi 

pendataan verifikasi dan 

perbaikan hasil 

inventarisasi identifikasi 

peta bidang tanah atau 

daftar nominatif 

dilakukan masih manual 

belum berbasis 

komputer 

 

Belum tersedianya 

perangkat komputer atau 

laptop khusus untuk 

Verifikasi dan Perbaikan 

Hasil Inventarisasi 

Identifikasi Peta Bidang 

Tanah dan Atau Daftar 

Nominatif 

METHOD MACHINE 

Belum Efektifnya Sistem 

Pelaksanaan Verifikasi dan 

Perbaikan Hasil Inventarisasi Peta 

Bidang Tanah dan Daftar 

Nominatif Melalui Link Google 

Drive dan Spreadsheet 
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Tabel 3. Penentuan Gagasan dengan Analisis Tapisan Eketivitas, Efisiensi, Kemudahan 

No Alternatif Gagasan Efektivitas Efisiensi Kemudahan Total 

1 

Membuat surat pernyataan 

verifikasi data dan di upload 

ke tautan link google drive, 

membuat lembar nominatif 

dan Membuat google 

spreadsheet untuk pendataan 

dan penyimpanan data dan 

dokumen verifikasi dan 

perbaikan hasil inventarisasi 

dan identifikasi peta bidang 

tanah.. 

5 5 5 15 

2 
Membuat lembar checklist 

untuk verifikasi berkas 
 

4 5 5 14 

3 
Membuat aplikasi database 

terkait verifikasi berkas 
 

4 4 5 13 

4 

Memanfaatkan sumber daya 

manusia yang ada untuk 

mengoptimalkan verifikasi 

tentang pengadaan tanah. 
 

4 4 4 12 

 

Skala = 5 : Sangat, 4 : Sedang, 3 : Cukup, 2 : Kurang, 1 : Sangat Kurang 

Berdasarkan analisa di atas, Pembuatan tautan link yang berisi surat pernyataan 

kebenaran data dan lampiran data vererifikasi yang harus di isi dan di upload untuk 

Verifikasi Berkas pada google form terpilih sebagai gagasan yang paling relevan dalam 

penyelesaian permasalahan Belum Efektifnya Sistem Pelaksanaan Verifikasi dan 

Perbaikan Hasil Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Melalui Link 

Google Drive dan Spreadsheet. 
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D. RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI 

Berdasarkan gagasan kreatif yang disampaikan diatas, maka penulis Menyusun 

Matriks Rancangan Aktualisasi sebagai berikut: 

 

Formulir Rancangan Aktualisasi 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Pandelang. 

Isu : 1. Belum Optimalnya Penataan Dokumen atau Arsip Dalam Rangka 

Peningkatan Kinerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 

2. Belum optimalnya pemenuhan kelengkapan berkas untuk 

percepatan pengumpulan data yuridis pendaftaran tanah sistematis 

lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. 

3. Belum Efektifnya Sistem Pelaksanaan Verifikasi dan Perbaikan 

Hasil Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif 

Melalui Link Google Drive dan Spreadsheet. 

Isu terpilih : Belum Efektifnya Sistem Pelaksanaan Verifikasi dan Perbaikan Hasil 

Inventarisasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Melalui Link 

Google Drive dan Spreadsheet. 

Gagasan : 1. Membuat surat pernyataan verifikasi data dan di upload ke tautan 

link google drive, membuat lembar nominatif dan Membuat google 

spreadsheet untuk pendataan dan penyimpanan data dan dokumen 

verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi peta 

bidang tanah. 

2. Membuat lembar checklist verifikasi berkas 

3. Membuat aplikasi database terkait arsip verifikasi berkas 

4. Membuat buku panduan untuk pendataan dan penyimpanan 

verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi peta 

bidang tanah. 

Gagasan 

Terpilih 

: 

 

 

Membuat surat pernyataan verifikasi data dan di upload ke tautan link 

google drive, membuat lembar nominatif dan Membuat google 

spreadsheet untuk pendataan dan penyimpanan data dan dokumen 

verifikasi dan perbaikan hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang 

tanah. 
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Tabel 4. Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

 No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/hasil Relevansi Substansi 

Mata Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Visi Misi Orgaisasi 

Penguatan Nilai 

Organisasi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Persiapan 

pembuatan surat 

pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

dan lembar 

nominatif 

a. Berkonsultasi dengan 

Kepala Seksi Pengadaan 

Tanah dan Pengembangan 

untuk hal-hal yang di 

masukkan ke dalam google 

drive Menyesuaikan format 

pembuatan surat pernyataan 

verifikasi data dan Lembar 

Nominatif. 

Konsep Format 

surat pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi dan 

lembar nominatif 

Harmonis  

Menunjujan sikap 

hormat dan sopan 

dalam berkonsultasi 

serta menghargai 

setiap pendapat yang 

dikemukanan. 

Kolaborasi 

Berkoordinasi dengan 

baik dan profesional 

kepada Kepala seksi 

pengadaan dan 

pengembangan. 

 

 

Kegiatan pembuatan 

konsep pernyataan 

kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar 

nominatif diharapkan 

dapat  

meningkatkan 

efektifitas dan efesiensi 

pekerjaan yang dapat 

mewujudkan dan 

menciptakan pelayanan 

pertanahan berstandar 

dunia. Sebagaimana 

sesuai tujuannya yang 

memiliki sasaran 

strategisnya 

terwujudnya tata kelola 

kelembagaan yang 

komprehensif dan 

berstandar 

kepemerintahan yang 

baik 

 

Persiapan pembuatan 

surat pernyataan 

kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar 

nominatif akan dapat 

terwujudnya 

pelayanan 

pertanahan yang : 

Harmonis 

,Akuntabel, 

Kompeten, 

kompeten dan 

Adaptif dan 

Kolaboratif 

b. Konsep Pembuatan Surat 

Pernyataan Verifikasi dan 

Lembar Nominatif 

Membuat format 

pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi dan 

lembar nominatif 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntabel: 

Membuat konsep 

dengan cermat agar 

dapat terlaksana 

dengan baik dan tidak 

menyalahgunakan 

kewenangan jabatan. 

Serta 

mempertimbangkan 

aspek kemudahan 
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Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri dalam 

membuat konsep 

 

Adaptif: 

Menjalankan sikap 

proaktif dan selalu 

berinovasi 

membangun 

kreatifitas 

c. Meminta persetujuan kepada 

kepala seksi pengadaan 

tanah dan pengembangan 

untuk konsep pernyataan 

kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar 

nominatif 

Membuat surat 

pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi dan 

lembar nominatif 

sesuai dengan 

peprsetujuan 

kepala seksi 

pengadaan tanah 

dan 

pengembangan. 

Harmonis: 

Menunjukan sikap 

hormat dan sopan 

dalam meminta 

persetujuan. 

Menghargai setiap 

pendapat yang 

dikemukakan 

 

 Kolaboratif: 

Berkonsultasi 

meminta persetujuan 

dan bekerjasama 

dengan atasan 

merupakan bentuk 

peningkatan mutu 

untuk membangun 

kerjasama yang 

sinergis 
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2 Membuat akun e-

mail baru khusus 

untuk verifikasi 

data pengadaan 

tanah dan 

pengembangan 

a. Koordinasi dengan 

pegawai pengadaan tanah 

dan pengembangan dan 

Tim Satgas A dan B 

 

Email khusus 

verifikasi data 

pengadaan tanah 

Akuntabel: 

Terbuka dalam 

menjelaskan hasil 

konsep yang telah 

disetujui 

Harmonis: 

Menunjukan sikap 

hormat dan sopan saat 

berkoordinasi dan 

berdiskusi pembuatan 

e-mail 

 

 

Kegiatan pembuatan e-

mail baru khusus 

verifikasi data 

diharapkan dapat terus 

berinovasi memberikan 

fitur-fitur baru di dunia 

digital untuk 

memudahkan pekerjaan 

para pegawai di ranah 

internal dan diharapkan 

mampu mendukung 

terwujudnya 

pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang 

terpercaya dan 

berstandar dunia. 

Sebagaimana mencapai 

terwujudnya tata kelola 

kepemerintahan yang 

berkualitas dan berdaya 

saing 

 

Membuat akun e-

mail baru khusus 

untuk verifikasi data 

pengadaan tanah dan 

pengembangan dapat 

terwujudnya 

pelayanan 

pertanahan yang 

akuntabel, harmonis, 

kolaboratif dan 

menjadikan smart 

ASN. 

 

 

 

 

. 

b. Diskusi untuk nama e-mail 

verifikasi data 

Mengkonsep 

tahapan pembuatan 

email 

Harmonis: 

Menghargai setiap 

pendapat yang 

dikemukakan dalam 

diskusi. 

 

Kolaboratif 

 Menggerakkan  

berbagai sumberdaya 

untuk tujuan 

bersama, yakni 

berkoordinasi 

dengan pihak terkait 

 
 

c. Masuk ke akun gmail 

untuk membuat e-mail baru 

dan mengisi data-data yang 

Membuat email Akuntabel : 

Membuat akun gmail 

dengan penuh 

bertanggung jawab 
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diperlukan dalam 

pembuatan e-mail 

mengisi data-data 

yang diperlukan 

dengan jujur dan 

cermat dan tidak 

menyalahgunakan 

kewenangan 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar 

literasi digital yaitu 

digital skil yakni 

kemampuan untuk 

menggunakan piranti 

lunak Teknologi 

Informasi Komputer 

pada sistem operasi 

digital.  

 

d. Memastikan keamanan 

akun gmail  

Memeriksa email 

apakah sudah aman 

atau tidak. 

Akuntabel : 

Bertanggung jawab 

terhadap e-mail dan 

tidak 

menyalahgunakan 

kewenangan 

 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar 

literasi digital yaitu 

digital safety 

pengetahuan untuk 

fitur proteksi 

keamanan digital  
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3 Membuat Surat 

Pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

dan lembar 

nominatif 

a. Masuk ke akun gmail untuk 

mengunakan layanan 

pembuatan google drive  

Surat pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi dan 

lembar nominatif 

Akuntabel: 

Menggunakan e-mail 

sesuai dengan 

keperluan dan tidak 

menyalahgunakan 

kewenangan  

 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar 

literasi digital yaitu 

digital skil yakni 

kemampuan untuk 

menggunakan piranti 

lunak Teknologi 

Informasi Komputer 

pada sistem operasi 

digital. 

Permohonan verifikasi 

data yang telah berbasis 

digital menunjukan 

kemampuan 

menerapkan dan 

memahami literasi 

digital untuk 

memberikan layanan 

cepat dan mudah 

mendukung 

terwujudnya 

pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang 

terpercaya dan 

berstandar dunia  

 

 

Membuat Surat 

Pernyataan 

kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar 

nominatif dapat 

terwujudnya 

pelayanan 

pertanahan yang 

akuntabel, smart 

ASN, adaptif 

kompeten dan 

berhubungan dengan 

manajemen ASN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mengupload surat 

pernyataan kebenaran data 

hasil verifikasi ke google 

drive 

Link google drive 

surat pernyataan 

data hasil verifikasi  

Adaptif: 

Menunjukan proaktif 

dan memberikan 

inovasi terhadap 

pelayanan pengadaan 

tanah 

 

Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi diri dalam 

berkreativitas untuk 

menjawab tantangan 

dan zaman yang selalu 

berubah 
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 c. Mengupload Lembar 

nominative ke google drive 

Link google drive 

lembar nominatif 

Manajemen ASN: 

Meningkatkan kualitas 

dan kinerja sumber 

daya manusia dengan 

tujuan lebih efektif 

dan efisein 

 

4 Sosialisasi kepada 

pegawai Tim 

Satgas A dan B 

serta kepada 

pihak yang 

berhak terkait 

cara membagikan 

link dan 

mendownload di 

google drive  

a. Menyampaikan secara 

langsung kepada pegawai 

pengadaan tanah dan 

pengembangan Tim Satgas 

A dan B serta kepada 

pihaka yang berhak 

 

Pemahaman 

pegawai dan tim 

satgas tentang cara 

penggunaan google 

drive dan 

bagaimana cara 

mendownloadnya. 

Kompeten: 

Melakukan kegiatan 

sosialisasi dengan 

membantu orang lain 

belajar untuk 

menggunakan google 

drive 

 

Harmonis: 

Menunjukan sikap 

hormat dan sopan 

dalam menyampaikan 

sosialisasi 

 

Kolaboratif: 

Berkoordinasi dan 

terbuka dengan 

sesama rekan kerja 

pelayanan rutin untuk 

menghasilkan nilai 

tambah 

 

Kegiatan sosialisasi 

dengan menjelaskan 

tujuan dan manfaat 

pengajuan permohonan 

yang telah berbasis 

digital diharapkan dapat 

memudahkan dan 

mampu mendukung 

terwujudnya 

pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang 

terpercaya dan 

berstandar dunia 

Sosialisasi kepada 

pegawai Tim Satgas 

A dan B serta 

kepada pihak yang 

berhak terkait cara 

membagikan link 

dan mendownload di 

google drive dapat 

terwujudnya 

pelayanan 

pertanahan yang 

kompeten, harmonis, 

kolaboratif dan 

smart ASN. 
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 b. Diskusi tentang pengunaan 

drive untuk verifikasi data 

pengadaan tanah 

Pemahaman 

tentang 

penggunaan link 

untuk 

mendownload 

Berorientasi 

pelayanan: 

Melakukan perubahan 

tiada henti untuk 

mempermudah 

pelayanan  

 

Harmonis: 

Menunjukan sikap 

hormat dan sopan 

menghargai setiap 

pendapat dalam 

berdiskusi untuk 

membangun 

lingkungan kerja yang 

kondusif 

 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar 

literasi digital yaitu 

digital skil yakni 

kemampuan untuk 

menggunakan sistem 

digital 

 

 

 

 c. Melakukan simulasi 

penggunaan google drive 

untuk mendowload tautan 

link dan megisi surat 

pernyataan dan lembar 

nominatif dengan baik 

 

Membiasakan 

penggunaan link 

google drive dalam 

mendownload 

surat pernyataan 

dan lembar 

nominatif 

Kompeten: 

Para pegawai 

pelaksana pelayanan 

rutin diharapkan 

mampu untuk 

menggunakan google 

form 
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Manajemen ASN: 

Meningkatkan kualitas 

dan kinerja sumber 

daya manusia bagi 

para pegawai untuk 

mendapatkan profil 

pegawai yang 

produktif efektif dan 

efisien  

 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar 

literasi digital yaitu 

digital skil yakni 

kemampuan untuk 

menggunakan piranti 

lunak Teknologi 

Informasi Komputer 

pada sistem operasi 

digital. 

5 Memindahkan 

data terkait 

pengadaan tanah 

ke spreadsheet 

a. Membuat file baru untuk 

memindahkan data 

permohonan ke 

spreadsheet untuk 

pencatatan data pengadaan 

tanah 

 

Dokumen 

pendataan berbasis 

komputer 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar 

literasi digital yaitu 

digital skil yakni 

kemampuan untuk 

menggunakan 

perangkat keras dan 

piranti lunak 

Teknologi Informasi 

Komputer.  

 

Pendataan yang telah 

berbasis digital sebagai 

wujud peningkatan 

profesionalitas dan 

kompetensi diri yang 

menunjukan bahwa 

telah bertransformasi 

dgital dengan tujuan 

lebih efektif dan efisen 

demi mendukung 

terwujudnya 

Memindahkan data 

terkait pengadaan 

tanah ke spreadsheet 

dapat terwujudnya 

pelayanan 

pertanahan yang 

Smart ASN, 

kompeten, akuntabel 

dan loyal. 
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Kompeten: 

Meningkatkan 

kompetensi dalam 

penggunaan perangkat 

lunak. Serta 

melaksanakan tugas 

dengan kualitas 

terbaik 

 

pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang 

terpercaya dan 

berstandar dunia. 

Sebagaimana mencapai 

tujuan terwujudnya tata 

kelola kepemerintahan 

yang berkualitas dan 

berdaya saing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Memeriksa kembali data 

permohonan dan diinput ke 

tabel pencatatan  

Meyakinkan data 

yang sudah di 

input sudah benar 

Akuntabel: 

Memindahkan data 

pengadaan tanah 

dengan jujur, cermat, 

disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

memastikan 

pemindahan ataupun 

penginputan data 

harus sesuai. 

 

c. Unggah dokumen data 

pengadaan tanah pada ke 

google drive 

Memastikan 

penyimpanan 

dengan baik 

Akuntabel: 

Mengunggah 

dokumen data 

pengadaan tanah 

dengan jujur, cermat, 

disiplin, dan 

berintegritas tinggi 

memastikan 

pemindahan data 

harus sesuai. 
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Loyal: 

Menjaga kerahasian 

dokumen data 

 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar 

literasi digital yaitu 

digital skil yakni 

kemampuan untuk 

menggunakan 

perangkat keras dan 

piranti lunak 

Teknologi Informasi 

Komputer.  

 

d. Memastikan keamanan 

google drive 

Melaksanakan 

penyimpanan data 

dengan baik dan 

benar 

Akuntabel : 

Bertanggung jawab 

terhadap e-mail dan 

tidak 

menyalahgunakan 

kewenangan 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar 

literasi digital yaitu 

penerapan digital 

safety yaitu 

pengetahuan untuk 

fitur proteksi 

keamanan ruang 

penyimpanan digital  
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E. MATRIKS RANCANGAN KEGIATAN  AKTUALISASI  

 

Tabel 5.  Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

NO Mata Pelatihan Kegiatan Jumlah 

Ke -1 Ke – 2 Ke - 3 Ke - 4 Ke - 5 

1 Berorientasi Pelayanan 0 0 0 1 0 1 

2 Akuntabel 1 3 1 0 3 8 

3 Kompeten 1 0 1 2 1 5 

4 Harmonis 2 2 0 1 0 5 

5 Loyal 0 0 0 0 1 1 

6 Adaptif 1 0 1 0 0 2 

7 Kolaboratif 2 1 0 1 0 4 

8 Smart ASN 0 2 1 2 3 7 

9 Manajemen ASN 0 0 1 0 0 1 

Jumlah MP yang di aktualisasik di 

Setiap Kegiatan 

7 8 5 7 8 34 
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F. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI 

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

NO Kegiatan Tahapan Kegiatan Bulan Juli 

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 

1 Persiapan 

pembuatan 

surat 

pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

dan lembar 

nominatif 

a. Berkonsultasi 

dengan Kepala 

Seksi 

Pengadaan 

Tanah dan 

Pengembangan 

untuk hal-hal 

yang di 

masukkan ke 

dalam google 

drive 

Menyesuaikan 

format 

pembuatan 

surat 

pernyataan 

verifikasi data 

dan Lembar 

Nominatif. 

 

                              

b. Konsep 

Pembuatan 
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Surat 

Pernyataan 

Verifikasi dan 

Lembar 

Nominatif 

c. Meminta 

persetujuan 

kepada kepala 

seksi 

pengadaan 

tanah dan 

pengembangan 

untuk konsep 

pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

dan lembar 

nominatif 

                              

2 Membuat akun 

e-mail baru 

khusus untuk 

verifikasi data 

pengadaan 

tanah dan 

pengembangan 

a. Koordinasi 

dengan 

pegawai 

pengadaan 

tanah dan 

pengembangan 

dan Tim Satgas 

A dan B 
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b. Diskusi untuk 

nama e-mail 

verifikasi data 

                              

c. Masuk ke akun 

gmail untuk 

membuat e-

mail baru dan 

mengisi data-

data yang 

diperlukan 

dalam 

pembuatan e-

mail 

                              

d. Memastikan 

keamanan akun 

gmail 

                              

3 Membuat 

Surat 

Pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

dan lembar 

nominatif 

a. Masuk ke akun 

gmail untuk 

mengunakan 

layanan 

pembuatan 

google drive 

                              

b. Mengupload 

surat 
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pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

ke google drive 

c. Mengupload 

Lembar 

nominative ke 

google drive 

                              

4 Sosialisasi 

kepada 

pegawai Tim 

Satgas A dan B 

serta kepada 

pihak yang 

berhak terkait 

cara 

membagikan 

link dan 

mendownload 

di google drive 

a. Menyampaikan 

secara 

langsung 

kepada 

pegawai 

pengadaan 

tanah dan 

pengembangan 

Tim Satgas A 

dan B serta 

kepada pihak 

yang berhak 

 

                              

b. Diskusi tentang 

pengunaan 

drive untuk 

verifikasi data 

pengadaan 

tanah 

                              

c. Melakukan 

simulasi 

penggunaan 

google drive 

untuk 

mendowload 

tautan link dan 
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megisi surat 

pernyataan dan 

lembar 

nominatif 

dengan baik 

 

5 Memindahkan 

data terkait 

pengadaan 

tanah ke 

spreadsheet 

a. Membuat file 

baru untuk 

memindahkan 

data 

permohonan ke 

spreadsheet 

untuk 

pencatatan data 

pengadaan 

tanah 

 

                              

b. Memeriksa 

kembali data 

permohonan 

dan diinput ke 

tabel 

pencatatan 

                              

c. Unggah 

dokumen data 

pengadaan 

tanah pada ke 

google drive 

                              

d. Memastikan 

keamanan 

google drive 

                              

Keterangan :        Hari Libur 

        Kegiatan Yang di Lakukan 
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BAB III 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Role Model 

Selama proses kegiatan aktualisasi, penulis melihat dan mempelajari sistem dan cara kerja di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) 

baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) 

dalam menyelesaikan pekerjaan setiap hari. Penulis melihat profesionalitas dari masing-masing 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada, namun penulis melihat sosok yang sangat patut 

dijadikan contoh dan panutan (role model) selama kegiatan aktualisasi yaitu Bapak Zuryasdi, 

S.SiT., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pandeglang. 

 

                                 Gambar 6: Role Model, Bapak Zuryasdi, S.SiT 

 

Penulis memilih Bapak Bapak Zuryasdi, S.SiT.sebagai role model selama menjalankan 

kegiatan aktualisasi tentunya memiliki beberapa alasan. Pertama, perannya mendukung penulis 

dalam melakukan kegiatan aktualisasi selama proses habituasi dan membantu proses selama 

membuat laporan aktualisasi. Beliau selalu memberikan pengarahan dan saran dalam 

pembuatan laporan aktualisasi penulis. Kedua, memiliki sifat leadership yang sangat 

profesional. Ketiga, beliau merupakan sosok yang perilakunya pantas dijadikan teladan bagi 

pegawai lainnya agar menjadi Pegawai Negeri Sipil yang menerapkan BerAKHLAK 

(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmoni,Loyal, Adaptif dan Kolabotarif) baik 

dalam kehidupan kantor maupun kehidupan sehari-harinya. Beliau memiliki prinsip dan 
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pemikiran yang luas baik mengenai pekerjaan ataupun dalam wawasan lainnya. Keempat, yaitu 

memiliki rasa tanggung jawab, profesional, kredibilitas, dan mengutamakan kepentingan 

organisasi. Kelima, dapat merangkul seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada sehingga 

tercipta sinergi yang baik antar seksi di Kantor Pertanahan . Hal ini dikarenakan beliau memiliki 

kepribadian yang baik dan mudah bergaul. 

B. Realisasi Kegiatan 

1. Realisasi Kegiatan 

Realisasi aktualisasi merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah 

dirancang sebelumnya di dalam rancangan aktualisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

tersebut harus mencapai tujuan dan sasaran sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan 

yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini penulis melaksanakan 5 

(Lima) kegiatan yang bertujuan untuk membuat Link Google Drive Dan Spreadsheet di Seksi 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Pemaparan 

terkait kegiatan realisasi aktualisasi dijelaskan sebagai berikut: 

a. Berkonsultasi dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

Pada kegiatan pertama ini penulis melakukan konsultasi  dan berdiskusi terkait konsep 

pembuatan surat pernyataan kebenaran data hasil verifikasi dan lembar nominatif kepada 

kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan Bapak M. Ikhasn Nugraha, S.sos, pada saat 

berdiskusi sikap harmonis diterapkan menunjukkan rasa hormat dan sopan santun dalam 

berkonsultasi dan menghargai setiap pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Ikhsan Nugraha. 

Didalam hal ini penulis juga menjelaskan ide konsep surat pernyataan kebenaran data 

dasil verifikasi dan lembar nominatif untuk menunjukan sikap adaptif. Bapak mentor 

menyarankan agar membuat format yang mudah dipahami oleh pihak penerima hak dan pihak 

Satgas A dan B. 
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Gambar 7 : Konsultasi Dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah  

 

b. Membuat konsep Surat Pernyataan Verifikasi dan Lembar Nominatif 

Berdasarkan hasil konsultasi dan diskusi output konsep dari pembuatan surat 

pernyataan kebenaran data hasil verifikasi dan lembar nominatif, penulis membuat format dari 

hasil diskusi ,dan membuat konsep dengan cermat agar dapat terlaksana dengan baik dan tidak 

menyalahgunakan kewenangan jabatan. Serta mempertimbangkan aspek kemudahan. 

 

Gambar 8 : Pembuatan Konsep 

c. Meminta Persetujuan Konsep Surat Pernyataan Verifikasi dan Lembar Nominatif 

Membuat surat pernyataan kebenaran data hasil verifikasi dan lembar nominatif sesuai 

dengan persetujuan kepala seksi pengadaan tanah dan pengembangan dan membahasanya 

dengan para koordinator, dengan menerapkan diri sebagai seorang yang kompeten dalam 

meningkatkan diri hasil dari surat pernyataan kebenaran data hasil verifikasi dan lembar 

nominatif. 
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Gambar 9 : Meminta Persetujuan 

d. Membuat akun e-mail baru khusus untuk verifikasi data pengadaan tanah dan 

pengembangan dengan Koordinasi dengan koordinator. 

Pada tanggal 6, 7 dan 8 Juli penulis melanjutkan pembahasan terkait dengan pembuatan 

e-mail baru khusus verifikasi data pengadaan tanah dengan koordinator dan memberikan saran 

membuat email baru khusus seksi pengadaan tanah dan pengembangan agar dokumen-

dokumen yang di upload bisa disimpan di google drive kerahasiaan dokumen dapat terjaga 

dengan baik. 
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Gambar 10 : Membuat Email 

Pada kegiatan ini penulis membuat aku gmail khusus untuk verifikasi data pengadaan 

tanah dan pengembangan. Didalam pembutan akun gmail ini diharapkan dapat dapat 

terwujudnya pelayanan pertanahan yang akuntabel, harmonis, kolaboratif dan menjadikan 

smart ASN. Selain itu menciptakan aspek kemudahan dalam pembuatan akun gmail agar semua 

system tercipta dengan baik.  

Didalam hal ini juga penulis dan para staff lainnya berdiskusi didalam pembuatan gmail 

baru untuk verifikasi data pengadaan tanah dan pengembangan agar terciptanya kolaboratif dan 

harmonis didalam system kerja di seksi pengadaan tanah dan pengembangan. 

 

Gambar 11 : Akun Email 

e. Mengisi data-data yang diperlukan dalam pembuatan g-mail  

Pada tanggal 12 Juli penulis mengisi data data yang diperlukan di dalam pembuatan 

gmail dan mengkoordinasikan dengan koordinator agar data data yang diisi sesuai dengan yang 

diharapkan dengan mementingkan aspek kemudahan, efektivitas dan literasi digital untuk 

kepentingan masyarakat dan system adminstrasi yang lebih efisien serta menerapkan diri 

ssebagai seorang yang kolaboratif, kompeten dan harmonis dan akuntabel didalam pembuatan 
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gmail khusus seksi pengadaan tanah dan pengembangan. 

  

 Gambar 12 : Mengisi Data 

f. Memastikan Kembali keamanan akun dan data data yang dimasukkan ke dalam format 

gmail  

Pada tanggal 13 Juli penulis memastikan Kembali keamanan akun dan data yang 

dimasukkan ke dalam format gmail dan mengkoordinasikan dengan pegawai lainnya untuk 

memastikan kebenaran data dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut : 

1. Memperhatikan penggunaan password 

Langkah pertama yaitu penggunaan password. Password adalah hal yang paling penting 

untuk membuat akun. Dalam menentukan password, kami menghindari penggunaan 

kombinasi kata yang mudah dan hanya diketahui oleh pegawai di seksi pengadaan dan 

pengembangan. 

2. Memilih website yang aman 

Dalam hal ini juga kami memilih dan menggunakan website yang aman dalam memilih 

aplikasi-aplikasi tersebut, kami harus memperhatikan sistemnya. Dalam aplikasi berkirim 

pesan atau messenger, kami harus melihat apakah sistemnya sudah benar-benar terenkripsi, 

yang membuat pesan-pesan akan sulit untuk diakses. 

3. Menggunakan fitur verifikasi dua Langkah 

Dalam pembuatan gmail ini juga kami memanfaatkan fitur ferivikasi 2 langkah Fitur ini 

akan melakukan verifikasi ke akun yang lainnya setiap ada login ke akun seksi pengadaan 

tanah dan pengembangan. 

4. Menggunakan perangkat yang terpercaya 
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Menggunakan perangkat yang terpercaya dalam hal ini akun media social seksi pengadaan 

tanah dan pengembangan tidak dibuka disembarangan perangkat. 

g. Masuk ke akun gmail untuk mengunakan layanan pembuatan google drive  

Pada Pada tanggal 14 Juli penulis masuk ke akun gmail untuk menggunakan layanan 

pembuatan google drive dengan menerapkan prisnip akuntabel dan smart ASN menggunakan 

e-mail sesuai dengan keperluan dan tidak menyalahgunakan kewenangan serta menerapkan 

pilar literasi digital yaitu digital skil yakni kemampuan untuk menggunakan piranti lunak 

Teknologi Informasi Komputer pada sistem operasi digital agar dapat terwujudnya pelayanan 

pertanahan yang akuntabel, smart ASN, adaptif kompeten dan berhubungan dengan manajemen 

ASN 

 

Gambar 13 : Menggunakan Google Drive 

h. Mengupload surat pernyataan kebenaran data hasil verifikasi dan lembar nominatif ke 

google drive 

Pada tanggal 15 Juli penulis mengupload surat pernyataan dan lembar nominatif ke link 

google drive dengan menunjukan sikap proaktif dan memberikan inovasi terhadap pelayanan 

pengadaan tanah serta Meningkatkan kompetensi diri dalam berkreativitas untuk menjawab 

tantangan dan zaman yang selalu berubah 

Tabel 7 : Link Google Drive 

https://drive.google.com/drive/folders/1NBxjpqg5EtPpyc78HZ4mAY5lHuz5lpb0?usp=sharing  

 

 

i. Menyampaikan secara langsung kepada pegawai seksi pengadaan tanah dan 

pengembangan Tim Satgas A dan B serta kepada pihak yang berhak 

Pada kegiatan ini penulis menyampaikan langsung kepada pegawai pengadaan tanah 

dan pengembangan serat tim satgas A dan B dan kepada pihak yang berhak dengan 

memperhatikan hal hal terpenting dalam menyampaikan informasi agar pesanyang 

disampaikan bisa dipahami dan dapat dimengerti dengan baik dengan menerapkan prinsip 

https://drive.google.com/drive/folders/1NBxjpqg5EtPpyc78HZ4mAY5lHuz5lpb0?usp=sharing
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prinsip sebagai ASN Ber Akhlak diantaranya memiliki sikap Proaktif menawab pertanyaan dan 

menjelaskan Kembali apabila ada yang tidak dapat dipahami, yang kekdua bersifat harmonis 

selalu menerima perbedaan pendapat yang diutarakan oleh pegawai, tim satgas A dan B serta 

pihak yang berhak. Ketiga menerapkan sikap kolaboratif dengan adanya penyampaian 

informasi ini menandakan bahwa penulis sebagai ASN yang bisa bekerjasama dengan baik. 

 

 

Gambar 14 : Penyampaian Kepada Satgas A dan B 

j. Diskusi tentang pengunaan google drive untuk verifikasi data pengadaan tanah 

Pada tanggal 19 Juli penulis Kembali berdiskusi tentang bagaimana penggunaan 

google drive untuk verifikasi data pengadaan tanah agar data terkait pengadaan tanah 

tersimpan dengan baik dan aman, selain itu dalam berdiskusi ini juga kita menerapkan 

Smart ASN yang memanfaatkan tekhnologi dengan baik untuk kepentingan – 

kepentingan pekerjaan salah satunya penyimpanan data pengadaan tanah di seksi 

pengadaan tanah dan pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. 

Dalam menyimpan data ini juga penulis serta pegawai di seksi pengadaan tanah 

menerapkan system harmonis untuk kepentingan kekompakan kinerja pegawai agar 

system kerja yang tercipta di seksi pengadaan tanah dan pengembangan dapat berjalan 

dengan baik dan menjadikan contoh untuk pegawai lainnya. 
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Gambar 15 : Diskusi Penggunaan Link Google Drive 

k. Melakukan simulasi penggunaan google drive untuk mendownload tautan link 

dan megisi surat pernyataan dan lembar nominatif dengan baik 

Pada tanggal 20 Juli tim satgas melakukan simulasi kepada pihak yang berhak 

dalam penggunaan link google drive dan memberikan penjelasan apa saja yang harus 

diisi dan dilengkapi terkait verifikasi untuk pengadaan tanah di Kabupaten Pandeglang. 

 

Gambar 16 : Simulasi Penggunaan Link Google Drive 

l. Membuat file baru untuk memindahkan data permohonan ke spreadsheet untuk 

pencatatan data pengadaan tanah 
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Pada Pada tanggal 21 Juli penulis membuat file baru untuk memindahkan data 

permohonana ke google spreadsheet dalam pencatatan data pengadaan tanah selain itu 

didalam pencatatan ini penulis menerapkan literasi digital agar pemanfaatan tekhnologi 

bisa di maksimalkan di seksi pengadaan tanah dan pengembangan serta menerapkan 

prinsip kehati hatian dalam melakukan pencatatan data. 

 

Gambar 17 : Membuat File Untuk Memindahkan Data 

m. Memeriksa kembali data permohonan dan diinput ke tabel pencatatan 

Pada tanggal 22 Juli penulis memeriksa Kembali data permohonanan agar data 

permohonan ini tidak ada lagi perbaikan atau kesalahan sehingga bisa di input dan di 

simpan ke table pencatatan dengan baik agar terwujudnya tujuan penataan berkas yaitu 

menemukan kembali informasi dengan cepat dan tepat dan mempermudah penyusunan 

arsip. 

 

Gambar 18 : Memeriksa  kembali data  
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n. Memindahkan data terkait pengadaan tanah ke spreadsheet tahap  I,II,III,IV 

Pada kegiatan ini penulis melakukan pemindahan data ke aplikasi spreadsheet 

pada kegiatan yang ada di seksi pengadaan tanah dan pengembangan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pandeglang, diantaranya data Uang Ganti Kerugian di setiap penetapan 

lokasi (penlok), dan alas hak serta data data yang berkaitan dengan proses pengadaan 

tanah, dengan menerapkan prinsip kehati hatian dan ketelitian agar data yang di input 

bisa tersimpan dengan baik dan benar. 

  

Gambar 19 : Pemindahan Data Tahap 1 

Pada tanggal 26 Juli penulis Kembali melakukan pemindahan data ke aplikasi 

spreadsheet untuk mengoptimalkan data data yang sudah ada yang disimpan masih 

dalam bentuk dokumen atau berkas bisa segera disimpan melalui aplikasi agar 

memudahkan dalam pencarian data apabila saat dibutuhkan, dan menerapkan prinsip 

akuntabiltas dalam kegiatan pemindahan. 

 

Gambar 20 : Pemindahan Data Tahap II 
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Pada tanggal 27 Juli penulis melanjutkan pemindahan data ke spreadsheet 

dengan selalu menerapkan prinsip kehati hatian dan menyimpan data atau dokumen 

kembali dengan baik dengan menerapkan prinsip smart ASN dan loyal dengan menjaga 

kerahasiaan data yang ada. 

  

Gambar 21 : Pemindahan Data Tahap III 

Pada Pada tanggal 28 Juli penulis melanjutkan kegiatan penyimpanan data 

dengan menerapkan pilar literasi digital yaitu penerapan digital safety pengetahuan 

untuk fitur proteksi keamanan ruang penyimpanan digital dan Memindahkan data 

pengadaan tanah dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi memastikan 

pemindahan ataupun penginputan data harus sesuai. 

  

Gambar 22 : Pemindahan Data Tahap IV 

Pada tanggal 29 Juli penulis memeriksa Kembali data yang sudah di input dan 

memastikan keamanan google drive dengan baik menerapkan prinsip akuntabel 

Bertanggung jawab terhadap data yang disimpan dan tidak menyalahgunakan 

kewenangan serta menerapkan pilar literasi digital yaitu penerapan digital safety yaitu 

pengetahuan untuk fitur proteksi keamanan ruang penyimpanan digital. 
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Gambar 23 : Memastikan Keamanan Akun Google 

C. Aktualisasi Nilai – Nilai Agenda 

Pada kegiatan Aktualisasi dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN 

Berakhlak (Berorientasi pada pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal 

Adaptif dan Kolaboratif dapat menjadi nilai – nilai yang tertanam dalam kehidupan 

Aparatur Sipil Negara. Selain itu terhadap pencapaian visi misi organisasi Kementerian 

ATR/BPN. Oleh sebab ity setiap tahapan kegiatan aktualisasi ini tidak bisa terlepas dari 

nilai – nilai tersebut. 

Tabel 8 : Aktualisasi Nilai – Nilai Agenda 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Keterkaitan Substansi Mata  

1 2 3 4 

1. Persiapan 

pembuatan 

surat 

pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

dan lembar 

nominatif 

1. Berkonsultasi dengan 

Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan untuk 

hal-hal yang di 

masukkan ke dalam 

google drive 

Menyesuaikan format 

pembuatan surat 

pernyataan verifikasi 

data dan Lembar 

Nominatif. 

Harmonis  

Menunjujan sikap hormat dan sopan dalam 

berkonsultasi serta menghargai setiap pendapat yang 

dikemukanan. 

Kolaborasi 

Berkoordinasi dengan baik dan profesional kepada 

Kepala seksi pengadaan dan pengembangan. 

2. Konsep Pembuatan 

Surat Pernyataan 

Verifikasi dan Lembar 

Nominatif 

Akuntabel: 

Membuat konsep dengan cermat agar dapat terlaksana 

dengan baik dan tidak menyalahgunakan kewenangan 

jabatan. Serta mempertimbangkan aspek kemudahan 

Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri dalam membuat 

konsep 

Adaptif: 

Menjalankan sikap proaktif dan selalu berinovasi 

membangun kreatifitas 
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3. Meminta persetujuan 

kepada kepala seksi 

pengadaan tanah dan 

pengembangan untuk 

konsep pernyataan 

kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar 

nominatif 

Harmonis: 

Menunjukan sikap hormat dan sopan dalam meminta 

persetujuan. Menghargai setiap pendapat yang 

dikemukakan 

Kolaboratif: 

Berkonsultasi meminta persetujuan dan bekerjasama 

dengan atasan merupakan bentuk peningkatan mutu 

untuk membangun kerjasama yang sinergis 

2. Membuat akun 

e-mail baru 

khusus untuk 

verifikasi data 

pengadaan 

tanah dan 

pengembangan 

1. Koordinasi dengan 

pegawai pengadaan 

tanah dan 

pengembangan dan 

Tim Satgas A dan B 

Akuntabel: 

Terbuka dalam menjelaskan hasil konsep yang telah 

disetujui 

Harmonis: 

Menunjukan sikap hormat dan sopan saat 

berkoordinasi dan berdiskusi pembuatan e-mail 

2. Diskusi untuk nama e-

mail verifikasi data 

Harmonis: 

Menghargai setiap pendapat yang dikemukakan 

dalam diskusi. 

Kolaboratif: 

Menggerakkan  berbagai sumberdaya untuk tujuan 

bersama, yakni berkoordinasi dengan pihak terkait 

 

  3. Masuk ke akun gmail 

untuk membuat e-mail 

baru dan mengisi data-

data yang diperlukan 

dalam pembuatan e-

mail 

Akuntabel : 

Membuat akun gmail dengan penuh bertanggung 

jawab mengisi data-data yang diperlukan dengan jujur 

dan cermat dan tidak menyalahgunakan kewenangan 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan piranti lunak 

Teknologi Informasi Komputer pada sistem operasi 

digital.  

 

  4. Memastikan keamanan 

akun gmail 

Akuntabel : 

Bertanggung jawab terhadap e-mail dan tidak 

menyalahgunakan kewenangan 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital safety 

pengetahuan untuk fitur proteksi keamanan digital 

3. Membuat 

Surat 

Pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

dan lembar 

nominatif 

1. Masuk ke akun gmail 

untuk mengunakan 

layanan pembuatan 

google drive 

Akuntabel: 

Menggunakan e-mail sesuai dengan keperluan dan 

tidak menyalahgunakan kewenangan  

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan piranti lunak 

Teknologi Informasi Komputer pada sistem operasi 

digital. 

2. Mengupload surat 

pernyataan kebenaran 

data hasil verifikasi ke 

google drive 

Adaptif: 

Menunjukan proaktif dan memberikan inovasi 

terhadap pelayanan pengadaan tanah 

Kompeten: 
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Meningkatkan kompetensi diri dalam berkreativitas 

untuk menjawab tantangan dan zaman yang selalu 

berubah 

3. Mengupload Lembar 

nominative ke google 

drive 

Manajemen ASN:  

Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya 

manusia dengan tujuan lebih efektif dan efisein 

 

4. Sosialisasi 

kepada 

pegawai Tim 

Satgas A dan 

B serta kepada 

pihak yang 

berhak terkait 

cara 

membagikan 

link dan 

mendownload 

di google drive 

1. Menyampaikan secara 

langsung kepada 

pegawai pengadaan 

tanah dan 

pengembangan Tim 

Satgas A dan B serta 

kepada pihaka yang 

berhak 

Kompeten: 

Melakukan kegiatan sosialisasi dengan membantu 

orang lain belajar untuk menggunakan google drive 

Harmonis: 

Menunjukan sikap hormat dan sopan dalam 

menyampaikan sosialisasi 

Kolaboratif: 

Berkoordinasi dan terbuka dengan sesama rekan kerja 

pelayanan rutin untuk menghasilkan nilai tambah 

  2. Diskusi tentang 

pengunaan drive untuk 

verifikasi data 

pengadaan tanah 

Berorientasi pelayanan: 

Melakukan perubahan tiada henti untuk 

mempermudah pelayanan  

Harmonis: 

Menunjukan sikap hormat dan sopan menghargai 

setiap pendapat dalam berdiskusi untuk membangun 

lingkungan kerja yang kondusif 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan sistem digital 

 

  3. Melakukan simulasi 

penggunaan google 

drive untuk 

mendowload tautan link 

dan megisi surat 

pernyataan dan lembar 

nominatif dengan baik 

Kompeten: 

Para pegawai pelaksana pelayanan rutin diharapkan 

mampu untuk menggunakan google form 

Manajemen ASN: 

Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya 

manusia bagi para pegawai untuk mendapatkan profil 

pegawai yang produktif efektif dan efisien  

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan piranti lunak 

Teknologi Informasi Komputer pada sistem operasi 

digital. 

5.  Memindahkan 

data terkait 

pengadaan 

tanah ke 

spreadsheet 

jawab 

1. Membuat file baru 

untuk memindahkan 

data permohonan ke 

spreadsheet untuk 

pencatatan data 

pengadaan tanah 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan perangkat 

keras dan piranti lunak Teknologi Informasi 

Komputer.  

Kompeten: 
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terhadap 

pengisian data 

capaian output  

Meningkatkan kompetensi dalam penggunaan 

perangkat lunak. Serta melaksanakan tugas dengan 

kualitas terbaik 

 

2. Memeriksa kembali 

data permohonan dan 

diinput ke tabel 

pencatatan 

Akuntabel: 

Memindahkan data pengadaan tanah dengan jujur, 

cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi memastikan 

pemindahan ataupun penginputan data harus sesuai. 

3. Unggah dokumen data 

pengadaan tanah pada 

ke google drive 

Akuntabel: 

Mengunggah dokumen data pengadaan tanah dengan 

jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

memastikan pemindahan data harus sesuai. 

Loyal: 

Menjaga kerahasian dokumen data 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan perangkat 

keras dan piranti lunak Teknologi Informasi 

Komputer.  

 

4. Memastikan keamanan 

google drive. 

Akuntabel : 

Bertanggung jawab terhadap e-mail dan tidak 

menyalahgunakan kewenangan 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu penerapan 

digital safety yaitu pengetahuan untuk fitur proteksi 

keamanan ruang penyimpanan digital 

 

Tabel 9 : Aksi Aktualisasi dan Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

No Kegiatan Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi 

1 Persiapan pembuatan surat 

pernyataan kebenaran data 

hasil verifikasi dan lembar 

nominatif 

Kegiatan pembuatan konsep pernyataan kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar nominatif sudah meningkatkan efektifitas dan 

efesiensi pekerjaan yang dapat mewujudkan dan menciptakan 

pelayanan pertanahan berstandar dunia. Sebagaimana sesuai 

tujuannya yang memiliki sasaran strategisnya terwujudnya tata 

kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar 

kepemerintahan yang baik 

2 Membuat akun e-mail baru 

khusus untuk verifikasi data 

pengadaan tanah dan 

pengembangan 

Akun e-mail baru khusus untuk verifikasi data pengadaan tanah dan 

pengembangan menjadikan terwujudnya pelayanan pertanahan 

yang akuntabel, harmonis, kolaboratif dan menjadikan smart ASN. 
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3 Membuat Surat Pernyataan 

kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar 

nominatif 

Permohonan verifikasi data yang telah berbasis digital menunjukan 

kemampuan menerapkan dan memahami literasi digital untuk 

memberikan layanan cepat dan mudah mendukung terwujudnya 

pengelolaan ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar 

dunia 

4 Sosialisasi kepada pegawai 

Tim Satgas A dan B serta 

kepada pihak yang berhak 

terkait cara membagikan link 

dan mendownload di google 

drive 

Kegiatan sosialisasi dengan menjelaskan tujuan dan manfaat 

pengajuan permohonan yang telah berbasis digital diharapkan dapat 

memudahkan dan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan 

ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia 

5 Memindahkan data terkait 

pengadaan tanah ke 

spreadsheet 

Pendataan yang telah berbasis digital sebagai wujud peningkatan 

profesionalitas dan kompetensi diri yang menunjukan bahwa telah 

bertransformasi dgital dengan tujuan lebih efektif dan efisen demi 

mendukung terwujudnya pengelolaan ruang dan pertanahan yang 

terpercaya dan berstandar dunia. Sebagaimana mencapai tujuan 

terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan 

berdaya saing 

Tabel 10 : Aksi Aktualisasi dan Kontribusi terhadap Nilai-Nilai Organisasi 

No Kegiatan Kontribusi terhadap Nilai-Nilai Organisasi 

1 Persiapan pembuatan surat 

pernyataan kebenaran data 

hasil verifikasi dan lembar 

nominatif 

Pembuatan surat pernyataan kebenaran data hasil verifikasi dan 

lembar nominatif dapat terwujudnya pelayanan pertanahan yang : 

Harmonis ,Akuntabel, Kompeten, kompeten dan Adaptif dan 

Kolaboratif 

2 Membuat akun e-mail baru 

khusus untuk verifikasi data 

pengadaan tanah dan 

pengembangan 

Kegiatan pembuatan e-mail baru khusus verifikasi data diharapkan 

dapat terus berinovasi memberikan fitur-fitur baru di dunia digital 

untuk memudahkan pekerjaan para pegawai di ranah internal dan 

diharapkan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia. Sebagaimana 

mencapai terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang berkualitas 

dan berdaya saing 

3 Membuat Surat Pernyataan 

kebenaran data hasil 

Surat Pernyataan kebenaran data hasil verifikasi dan lembar 

nominatif dapat terwujudnya pelayanan pertanahan yang akuntabel, 
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verifikasi dan lembar 

nominatif 

smart ASN, adaptif kompeten dan berhubungan dengan manajemen 

ASN 

4 Sosialisasi kepada pegawai 

Tim Satgas A dan B serta 

kepada pihak yang berhak 

terkait cara membagikan link 

dan mendownload di google 

drive 

Kegiatan sosialisasi dengan menjelaskan tujuan dan manfaat 

pengajuan permohonan yang telah berbasis digital dapat 

memudahkan dan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan 

ruang dan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia 

5 Memindahkan data terkait 

pengadaan tanah ke 

spreadsheet 

Memindahkan data terkait pengadaan tanah ke spreadsheet dapat 

terwujudnya pelayanan pertanahan yang Smart ASN, kompeten, 

akuntabel dan loyal. 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi 

1. Faktor Pendukung 

Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat beberapa faktor pendukung 

sehingga penulis mampu menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini, di antaranya: 

a. Kegiatan aktualisasi merupakan salah satu kegiatan Seksi Pengadaan Tanah 

dan Pengembangan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang; 

b. Mentor dan rekan kerja yang senantiasa mendukung dan membantu penulis 

selama kegiatan aktualisasi; 

c. Sudah adanya koomputer sehingga memudahkan penulis dalam membuat 

aktualisasi; 

d. Sudah adanya Scanner sehingga dalam pendataan memudahkan penulis 

dalam menyimpan data yang ada di seksi pengadaan tanah dan 

pengembangan. 

e. Tersedianya wifi kantor untuk mendapatkan data data dari internet dengan 

mudah. 
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Gambar 24 : Faktor Pendukung 

2. Faktor Penghambat 

Dalam pelaksanaan kegiatan, penulis juga menemukan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan aktualisasi, di antaranya: 

a. Kurangnya pegawai di seksi pengadaan tanah sehingga dalam melakukan 

kegiatan aktualisasi penulis berbarengan mengerakaan pekerjaan yang ada di 

seksi pengadaan tanah cara mengatasi hambatan ini yaitu dengan melakukan 

pelatihan pegawai yang ada di seksi pengadaan tanah dan pengembangan 

sehingga memaksimalkan pegawai yang ada. 

b. Dalam melaksanakan sosialisasi ke lapangan terkendala jarak yang cukup 

jauh untuk mengatasi hal ini perlunya fasilitas kantor seperti kendaraan 

operasional untuk melakukan sosialisasi agar tidak terdapat kendala lagi. 

c. Sulitnya berkoordinasi dengan masing-masing pihak yang berhak dan tim 

satgas A dan B sehingga menyebabkan sosialisasi masih terkendala sehingga 

solusi yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan baik. 

d. Kurangnya pemahaman teknologi oleh masyarakat sehingga link yang sudah 

dibagikan untuk didownload mengalami hambatan dan perlunya pemahaman 

dimasyarakat. 
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E. TINDAK LANJUT 

Setelah mempelaari nilai-nilai Ber-AKHLAK yang telah diterapkan ditempat 

aktualisasi dan habituasi Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, 

diharapkan para peserta Latihan Dasar CPNS juga dapat terus berkomitmen dan 

menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK tersebut dilokasi Kantor tempat masing-masing, 

dan sedapat mungkin memegang teguh nilai-nilai tersebut selama melaksanakan tugas 

dan fungsinya sebagai Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan Publik. 

Selama kurang lebih 6 bulan kedepan, penulis merekomendasikan sebagai tindak 

lanjut kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan yaitu menambah format yang akan 

dimasukkan ke link google drive untuk mempermudah pihak yang berhak dan Tim 

Satgas A dan B untuk mempermudah dalam kegiatan pengadaan tanah  dan pengarsipan 

di seksi pengadaan tanah dan pengembangan dilakukan secara system digital dalam 

bentuk spreadsheet  atau memanfaatkan teknologi demi menuju Smart ASN dan hal ini 

juga terkait dengan nilai BerAKHLAK yaitu adaptif untuk selalu bersikap kreatif dan 

inovatif demi terwujudnya smart governance. 

1. Jangka Menengah 

Tindak lanjut jangka menengah dalam aktualisasi itu yaitu penambahan format 

yang akan diupload ke link google drive bukan hanya surat pernyataan dan 

lembar nominatif tetapi seluruh format dalam kegiatan pengadaan tanah untuk 

peningkatan efektivitas dalam kegiatan pengadaan tanah 

2. Jangka Panjang 

Tindak lanjut jangka panjang dalam aktualisasi ini yaitu penambahan 

penimpanan data bukan hanya terkait pengadaan tanah tetapi kegiatan yang ada 

di seksi pengadaan tanah dan pengembangan 

3. Rencana Aksi Aktualisasi  

Rencana aksi aktualisasi dalam mengatasi tindak lanjut di atas maka tindak 

lanjut jangka menengah, penulis akan berkoordinasi dengan Koordinator 

Pengadaan Tanah dan Pengembangan  
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Tabel 11: Tindak Lanjut 

No Tahapan Kegiatan Nilai – Nilai Dasar 

Kedudukan, dan Peran 

PNS Untuk Mendukung 

Smart Governance 

Teknik Aktualisasi 

1 Format Untuk Penggantian 

Kerugian Tanah Dapat 

Diunduh Melalui Link 

Google Drive 

 

Agenda II 

Akuntabel: 

Melaksanakan tugas sesuai 

rencana 

Kompeten : 

Memastikan file yang 

diunduh benar. 

 

Memastikan Link Terupload 

dengan baik 

Berorientasi Pelayanan: 

Memudahkan masyarakat 

dalam proses penggantian 

kerugian 

 

Memudahkan pihak yang berhak 

untuk mengisi format kegiatan 

penggantian kerugian pengadaan 

tanah 

2 Penyimpanan Data Yang 

Ada di Seksi Pengadaan 

Disimpan Ke Dalam 

Spreadsheet 

Agenda II 

Kompeten: 

Meningkatkan penyimpanan 

data  

Memastikan data tersimpan 

dengan baik 

Kolaboratif: 

Bekerjasama dengan 

pegawai di seksi pengadaat 

tanah untuk memaksimalkan 

pengarsipan data 

Menjaga keamanan data dengan 

baik 

Loyal: 

Menjaga kerahasiaan data 

yang disimpan ke dalam 

spreadsheet 

Menjaga kerahasiaan data dengan 

baik 
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F. Analisis Dampak Apabila Nilai Dasar PNS Tidak Diaplikasikan 

Tabel 12 :Analisis Dampak Apabila Nilai Dasar PNS Tidak Diaplikasikan 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Analisis Dampak Apabila Nilai Dasar PNS 

Tidak Diaplikasikan 

1 2 3 4 5 

1. Persiapan 

pembuatan 

surat 

pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

dan lembar 

nominatif 

1. Berkonsultasi dengan 

Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah dan 

Pengembangan untuk 

hal-hal yang di 

masukkan ke dalam 

google drive 

Menyesuaikan format 

pembuatan surat 

pernyataan verifikasi 

data dan Lembar 

Nominatif. 

Harmonis  

Menunjukan sikap hormat dan sopan dalam 

berkonsultasi serta menghargai setiap pendapat 

yang dikemukanan. 

Kolaborasi 

Berkoordinasi dengan baik dan profesional 

kepada Kepala seksi pengadaan dan 

pengembangan. 

 

Harmonis 

Jika nilai sopan tidak diterapkan pada 

aktualisasi ini maka mentor akan 

menunjukkan kurangnya tata krama penulis 

dan koordinasi berjalan tidak kondusif.  

Kolaborasi 

Apabila berkoordinasi dan meminta data 

dengan memaksakan kehendak, maka akan 

menimbulkan kecurigaan penyalahgunaan 

data. 

2. Konsep Pembuatan 

Surat Pernyataan 

Verifikasi dan Lembar 

Nominatif 

Akuntabel: 

Membuat konsep dengan cermat agar dapat 

terlaksana dengan baik dan tidak 

menyalahgunakan kewenangan jabatan. Serta 

mempertimbangkan aspek kemudahan 

Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri dalam membuat 

konsep 

Adaptif: 

Menjalankan sikap proaktif dan selalu 

berinovasi membangun kreatifitas 

 

Akuntabel: 

Apabila tidak cermat dalam membuat konsep 

, maka kegiatan penggantian kerugian tidak 

mudah  

Kompeten: 

Apabila tidak ingin belajar dan memahami 

data yang ada, maka aktualisasi ini tidak akan 

berjalan 

Adaptif: 

Apabila tidak menunjukan sikap proaktif dan 

berinovasi maka tidak akan menumbuhkan 

kreatifitas kita 

3. Meminta persetujuan Harmonis: Harmonis: 
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kepada kepala seksi 

pengadaan tanah dan 

pengembangan untuk 

konsep pernyataan 

kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar 

nominatif 

Menunjukan sikap hormat dan sopan dalam 

meminta persetujuan. Menghargai setiap 

pendapat yang dikemukakan 

Kolaboratif: 

Berkonsultasi meminta persetujuan dan 

bekerjasama dengan atasan merupakan bentuk 

peningkatan mutu untuk membangun kerjasama 

yang sinergis 

Jika tidak menunjukkan sikap hormat dan 

menghargai kepada kepala seksi maka tidak 

akan tercipta hubungan kera yang baik 

Kolaboratif: 

Iika tidak bisa bekera sama sesame rekan 

atasan maka pekerjaan akan terhambat dan 

terkendala 

2. Membuat akun 

e-mail baru 

khusus untuk 

verifikasi data 

pengadaan 

tanah dan 

pengembangan 

1. Koordinasi dengan 

pegawai pengadaan 

tanah dan 

pengembangan dan 

Tim Satgas A dan B 

Akuntabel: 

Terbuka dalam menjelaskan hasil konsep yang 

telah disetujui 

Harmonis: 

Menunjukan sikap hormat dan sopan saat 

berkoordinasi dan berdiskusi pembuatan e-mail 

Akuntabel: 

Apabila penulis hanya diam di tempat, maka 

kegiatan aktualisasi ini juga tidak akan ada 

hasilnya 

Harmonis: 

Apabila saat berkoordinasi tidak 

menggunakan bahasa yang baik dan sopan, 

maka penulis tidak akan mendapatkan arahan 

apapun dari rekan kerja. 

2. Diskusi untuk nama e-

mail verifikasi data 

Harmonis: 

Menghargai setiap pendapat yang dikemukakan 

dalam diskusi. 

Kolaboratif: 

Menggerakkan  berbagai sumberdaya untuk 

tujuan bersama, yakni berkoordinasi dengan 

pihak terkait 

 

Harmonis: 

Apabila tidak berketika ketika 

berkomunikasi, maka akan timbul 

kesalahpahaman satu sama lain. 

Kolaboratif: 

Apabila koordinasi tidak dilakukan, maka 

transfer ilmu tidak akan tercipta. 

  3. Masuk ke akun gmail 

untuk membuat e-mail 

baru dan mengisi data-

data yang diperlukan 

dalam pembuatan e-

mail 

Akuntabel : 

Membuat akun gmail dengan penuh 

bertanggung jawab mengisi data-data yang 

diperlukan dengan jujur dan cermat dan tidak 

menyalahgunakan kewenangan 

Smart ASN: 

Akuntabel : 

Apabila penulis tidak berpikir cerdas dengan 

mencatat hasil diskusi, maka koordinasi akan 

dilakukan berulang kali dan tidak efisien. 

Smart ASN: 

Apabila penulis tidak menerapkan literasi 

digital dengan digital skill maka ASN tidak 
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Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan piranti 

lunak Teknologi Informasi Komputer pada 

sistem operasi digital.  

 

dapat mnerapkan literasi digital dan 

mengikuti perubahan zaman yang sudah 

canggih terkait teknologi informasi 

  4. Memastikan 

keamanan akun gmail 

Akuntabel : 

Bertanggung jawab terhadap e-mail dan tidak 

menyalahgunakan kewenangan 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital 

safety pengetahuan untuk fitur proteksi 

keamanan digital 

Akuntabel : 

Apabila penulis tidak bekerja dengan 

sungguh-sungguh dan teliti, maka aktualisasi 

tidak akan berjalan 

Smart ASN: 

Iika tidak menerapkan literasi digital safety 

maka data yang ada tidak terajaga 

keamanannya 

3. Membuat 

Surat 

Pernyataan 

kebenaran data 

hasil verifikasi 

dan lembar 

nominatif 

1. Masuk ke akun gmail 

untuk mengunakan 

layanan pembuatan 

google drive 

Akuntabel: 

Menggunakan e-mail sesuai dengan keperluan 

dan tidak menyalahgunakan kewenangan  

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan piranti 

lunak Teknologi Informasi Komputer pada 

sistem operasi digital. 

Akuntabel: 

Jika tidak menggunakan email sesuai dengan 

keperluan hal yang dilakukan tidak efektif 

Smart ASN: 

Apabila penulis tidak menerapkan literasi 

digital dengan digital skill maka ASN tidak 

dapat mnerapkan literasi digital dan 

mengikuti perubahan zaman yang sudah 

canggih terkait teknologi informasi 

2. Mengupload surat 

pernyataan kebenaran 

data hasil verifikasi ke 

google drive 

Adaptif: 

Menunjukan proaktif dan memberikan inovasi 

terhadap pelayanan pengadaan tanah 

Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi diri dalam 

berkreativitas untuk menjawab tantangan dan 

zaman yang selalu berubah 

Adaptif: 

Menyampaikan materi dengan jelas supaya 

tidak ada kesalahan lagi dalam pengisian data 

capaian output pada bulan selanjutnya. 

Kompeten: 

Apabila gagasan baru dalam pelaksanaan 

aktualisasi ini diterapkan, maka efektivitas 

dan efisiensi tidak akan terwujud 

3. Mengupload Lembar 

nominative ke google 

Manajemen ASN:   
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drive Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya 

manusia dengan tujuan lebih efektif dan efisein 

 

4. Sosialisasi 

kepada 

pegawai Tim 

Satgas A dan 

B serta kepada 

pihak yang 

berhak terkait 

cara 

membagikan 

link dan 

mendownload 

di google drive 

1. Menyampaikan secara 

langsung kepada 

pegawai pengadaan 

tanah dan 

pengembangan Tim 

Satgas A dan B serta 

kepada pihaka yang 

berhak 

Kompeten: 

Melakukan kegiatan sosialisasi dengan 

membantu orang lain belajar untuk 

menggunakan google drive 

Harmonis: 

Menunjukan sikap hormat dan sopan dalam 

menyampaikan sosialisasi 

Kolaboratif: 

Berkoordinasi dan terbuka dengan sesama rekan 

kerja pelayanan rutin untuk menghasilkan nilai 

tambah 

Kompeten: 

Apabila gagasan baru tidak disosialisasikan 

ke publik, maka tidak ada peningkatan 

kualitas laporan capaian output. 

Harmonis: 

Apabila berkomunikasi dengan tidak 

menggunakan tata krama yang baik, maka 

atasan kemungkinan tidak akan merespon 

Kolaboratif: 

Berkoordinasi dan menerima pendapat 

bagian terkait dengan baik dan tidak 

memaksakan kehendak. 

  2. Diskusi tentang 

pengunaan drive untuk 

verifikasi data 

pengadaan tanah 

Berorientasi pelayanan: 

Melakukan perubahan tiada henti untuk 

mempermudah pelayanan  

Harmonis: 

Menunjukan sikap hormat dan sopan 

menghargai setiap pendapat dalam berdiskusi 

untuk membangun lingkungan kerja yang 

kondusif 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan sistem 

digital 

 

Berorientasi pelayanan: 

Apabila tidak ada usaha meningkatkan mutu 

atau kualitas dalam melakukan perubahan, 

maka kegiatan aktualisasi tidak bisa 

dilanjutkan ke tahap berikutnya. 

Harmonis: 

Jika tidak menunjukkan sikap hormat dan 

sopan santun maka tidak akan terciptanya 

lingkungan kerja yang saling menghargai dan 

tidak kondusif 

Smart ASN: 

Jika tidak menerapkan literasi digital yaitu 

digital skill maka tidak akan mengupgrade 

kemampuan dalam menggunakan teknologi 

  3. Melakukan simulasi 

penggunaan google 

drive untuk 

Kompeten: Kompeten: 

Apabila tidak mampu menggunakan google 

drive maka tidak akan terciptanya kemudahan  
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mendowload tautan 

link dan megisi surat 

pernyataan dan lembar 

nominatif dengan baik 

Para pegawai pelaksana pelayanan rutin 

diharapkan mampu untuk menggunakan google 

form 

Manajemen ASN: 

Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya 

manusia bagi para pegawai untuk mendapatkan 

profil pegawai yang produktif efektif dan efisien  

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan piranti 

lunak Teknologi Informasi Komputer pada 

sistem operasi digital. 

Manajemen ASN: 

Apabila sumber daya manusai tidak di 

tingkatkan kualitas dan kinerjanya maka tidak 

akan mendapatkan pegawai yang prduktif dan 

efisien 

Smart ASN: 

Apabila penulis tidak menerapkan literasi 

digital maka tidak terciptanya kemampuan 

untuk menggunakan piranti teknologi 

informasi komputer 

5.  Memindahkan 

data terkait 

pengadaan 

tanah ke 

spreadsheet 

jawab 

terhadap 

pengisian data 

capaian output  

1. Membuat file baru 

untuk memindahkan 

data permohonan ke 

spreadsheet untuk 

pencatatan data 

pengadaan tanah 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan 

perangkat keras dan piranti lunak Teknologi 

Informasi Komputer.  

Kompeten: 

Meningkatkan kompetensi dalam penggunaan 

perangkat lunak. Serta melaksanakan tugas 

dengan kualitas terbaik 

 

Smart ASN 

Apabila penulis tidak menerapkan literasi 

digital dengan digital skill maka ASN tidak 

dapat mnerapkan literasi digital dan 

mengikuti perubahan zaman yang sudah 

canggih terkait teknologi informasi 

Kompeten: 

Apabila penulis tidak meningkatkan 

kompetensi dalam penggunaan perangkat 

lunak dan tidak melaksanakan tugas dengan 

kualitas terbaik maka kegiatan aktualisasi ini 

tidak bisa berjalan dengan baik 

2. Memeriksa kembali 

data permohonan dan 

diinput ke tabel 

pencatatan 

Akuntabel: 

Memindahkan data pengadaan tanah dengan 

jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi 

memastikan pemindahan ataupun penginputan 

data harus sesuai. 

Akuntabel: 

Apabila penulis tidak bekerja dengan 

sungguh-sungguh dan teliti, maka aktualisasi 

tidak akan berjalan 

3. Unggah dokumen data 

pengadaan tanah pada 

ke google drive 

Akuntabel: 

Mengunggah dokumen data pengadaan tanah 

dengan jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas 

Akuntabel: 
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tinggi memastikan pemindahan data harus 

sesuai. 

Loyal: 

Menjaga kerahasian dokumen data 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu digital skil 

yakni kemampuan untuk menggunakan 

perangkat keras dan piranti lunak Teknologi 

Informasi Komputer.  

 

Apabila dokumen data tidak diunggah oleh 

penulis maka ada kemungkinan data yang 

ada tidak data tersimpan dengan baik 

Loyal: 

Jika tidak menerapkan literasi digital yaitu 

digital skill maka tidak akan mengupgrade 

kemampuan dalam menggunakan teknologi 

4. Memastikan 

keamanan google 

drive. 

Akuntabel : 

Bertanggung jawab terhadap e-mail dan tidak 

menyalahgunakan kewenangan 

Smart ASN: 

Menerapkan pilar literasi digital yaitu penerapan 

digital safety yaitu pengetahuan untuk fitur 

proteksi keamanan ruang penyimpanan digital 

Akuntabel : 

Apabila penulis tidak bertanggung jawab 

terhadap email maka hasil dari 

aktualisasinya, maka proses habituasi tidak 

akan berjalan 

Smart ASN: 

Apabila gagasan teknologi dalam 

pelaksanaan aktualisasi ini tidak diterapkan, 

maka efektivitas dan efisiensi tidak akan 

terwujud. 
 

 

 

 

 

 



 

60 
 

 

G. MATRIKS KEGIATAN  AKTUALISASI  

 

Tabel 5.  Matriks Kegiatan Aktualisasi 

NO Mata Pelatihan Kegiatan Jumlah 

Ke -1 Ke – 2 Ke - 3 Ke - 4 Ke - 5 

1 Berorientasi Pelayanan 0 0 0 1 0 1 

2 Akuntabel 1 3 1 0 3 8 

3 Kompeten 1 0 1 2 1 5 

4 Harmonis 2 2 0 1 0 5 

5 Loyal 0 0 0 0 1 1 

6 Adaptif 1 0 1 0 0 2 

7 Kolaboratif 2 1 0 1 0 4 

8 Smart ASN 0 2 1 2 3 7 

9 Manajemen ASN 0 0 1 0 0 1 

Jumlah MP yang di aktualisasik di 

Setiap Kegiatan 

7 8 5 7 8 34 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari kegiatan aktualisasi yang telah dilakukan di satuan kerja Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dengan judul “Peningkatan Efektivitas Verifikasi Dan 

Perbaikan Hasil Inventarisasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Dengan Pemanfaatan 

Link Google Drive Dan Spreadsheet Di Kantor Pertanahan Pandeglang” dengan output akhir 

berupa surat pernyataan yang di upload ke link google drive dan penyimpanan data terkait 

pengadaan tanah di Spreadsheet. Dari kegiatan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Realisasi kegiatan aktualisasi berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan tepat waktu 

2. Dengan tercapainya output kegiatan menandakan bahwa penulis bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan yang dilakukan 

3. Manajemen penyimpanan data melalui aplikasi spreadsheet perlu dilakukan disetiap seksi 

di kantor Pertanahan untuk memudahkan penyimpanan data dan terciptanya Smart ASN 

yang mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah dengan kemajuan teknologi 

dengan selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data 

4. Kegiatan – kegiatan aktualisasi yang dilakukan memiliki nilai – nilai yang 

terkandungdalam core value BerAKHLAK sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas 

dan fungsi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil serta mendukung Visi Misi Organisasi 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia agar 

dapat mewujudkan ASN yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

B. Rekomendasi 

Terdapat beberapa saran dan masukan sebagai rekomendasi kedepannya antara lain yaitu : 

1. Setelah kegiatan aktualisasi ini selesai database yang sudah ada dan disimpan dalam 

spreadsheet tetap dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. 

2. Tetap menerapkan dan memegang teguh Core Value BerAKHLAH serta mengaplikasikan 

peran dan kedudukan ASN selama tugas sebagai Aparatur Sipil Negara dan Pelayanan 

Publik. 
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR 

 

Nama : Apriyana Safitri 

NIP : 199410112022042002 

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang 

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Isu Gagasan : Peningkatan Efektivitas Sistem Pelaksanaan Verifikasi 

Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Peta Bidang Tanah 

Dan Daftar Nominatif Melali Link Google Drive Dan 

Spreadsheet 

Kegiatan  : Persiapan pembuatan surat pernyataan kebenaran data 

hasil verifikasi dan lembar nominatif 

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Waktu dan Media 

Coaching 

✓ Tahapan Kegiatan A : 

Persiapan pembuatan surat 

pernyataan kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar nominatif 

  

✓ Output Kegiatan Terhadap 

Pemecahan Isu : 

a. Mendapatakan izin dalam 

membuat Konsep Format surat 

pernyataan kebenaran data hasil 

verifikasi dan lembar nominatif 

b. Membuat format pernyataan 

kebenaran data hasil verifikasi 

dan lembar nominatif 

c. Membuat surat pernyataan 

kebenaran data hasil verifikasi 

dan lembar nominatif sesuai 

dengan peprsetujuan kepala seksi 
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pengadaan tanah dan 

pengembangan 

✓ Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

Didalam pembuatan konsep format 

surat pernyataan kebenaran data 

hasil verifikasi dan lembar nominatif 

ini sudah sesuai dengan efektifitas 

dan efisiensi pekerjaan dengan 

terwujudnya pelayanan yang 

harmonis, akuntabel, kompeten, 

adaptif dan kolaboratif 

  

✓ Kontribusi Terhadap Visis dan 

Misi Organisasi : 

Pembuatan surat pernyataan 

kebenaran data hasil verifikasi dan 

lembar nominatif akan dapat 

terwujudnya pelayanan pertanahan 

yang : Harmonis ,Akuntabel, 

Kompeten, kompeten dan Adaptif 

dan Kolaboratif 

  

✓ Penguatan Niali Organisasi: 

Harmonis ,Akuntabel, Kompeten, 

kompeten dan Adaptif dan 

Kolaboratif didalam bekerja. 

  

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Waktu dan Media 

Coaching 

✓ Tahapan Kegiatan B : 

Membuat akun e-mail baru khusus 

untuk verifikasi data pengadaan 

tanah dan pengembangan 

  



 

84 
 

✓ Output Kegiatan Terhadap 

Pemecahan Isu : 

a. Membuat Email khusus verifikasi 

data pengadaan tanah dan 

melakaukan koordinasi dengan 

pegawai dan tim satgas A dan B 

b. Mendapatkan nama email 

c. Memastikan keamanana akun 

gmail. 

 

  

✓ Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

Kegiatan ini sudah sesuai dengan 

matriks aktualisasi ini karena 

membuat akun e-mail baru khusus 

untuk verifikasi data pengadaan 

tanah dan pengembangan dapat 

terwujudnya pelayanan pertanahan 

yang akuntabel 

 

  

✓ Kontribusi Terhadap Visis dan 

Misi Organisasi : 

Kegiatan pembuatan e-mail baru 

khusus verifikasi data diharapkan 

dapat terus berinovasi memberikan 

fitur-fitur baru di dunia digital untuk 

memudahkan pekerjaan para 

pegawai di ranah internal dan 

diharapkan mampu mendukung 

terwujudnya pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang terpercaya dan 

berstandar dunia. Sebagaimana 

mencapai terwujudnya tata kelola 
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kepemerintahan yang berkualitas dan 

berdaya saing 

✓ Penguatan Niali Organisasi: 

Didalam seksi pengadaan tanah dan 

pengembangan diharapkan dapat 

terwujudnya pelayanan pertanahan 

yang akuntabel, harmonis, 

kolaboratif dan menjadikan smart 

ASN. 

  

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Waktu dan Media 

Coaching 

✓ Tahapan Kegiatan C : 

Membuat Surat Pernyataan 

kebenaran data hasil verifikasi dan 

lembar nominatif 

  

✓ Output Kegiatan Terhadap 

Pemecahan Isu : 

a. Surat pernyataan kebenaran data 

hasil verifikasi dan lembar 

nominatifMendapatkan nama 

email 

b. Link google drive surat 

pernyataan data hasil verifikasi  

c. Link google drive lembar 

nominatif 

  

✓ Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

Kegiatan ini sudah sesuai dengan 

matriks aktualisasi ini karena 

Membuat Surat Pernyataan 

kebenaran data hasil verifikasi dan 

lembar nominatif Menggunakan e-

mail sesuai dengan keperluan dan 

tidak menyalahgunakan 

kewenangan,  Menerapkan pilar 
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literasi digital yaitu digital skil yakni 

kemampuan untuk menggunakan 

piranti lunak Teknologi Informasi 

Komputer pada sistem operasi 

digital, Menunjukan proaktif dan 

memberikan inovasi terhadap 

pelayanan pengadaan tanah,  

Meningkatkan kompetensi diri 

dalam berkreativitas untuk 

menjawab tantangan dan zaman 

yang selalu berubah, Meningkatkan 

kualitas dan kinerja sumber daya 

manusia dengan tujuan lebih efektif 

dan efisein 

 

 

✓ Kontribusi Terhadap Visi dan 

Misi Organisasi : 

Kegiatan Permohonan verifikasi data 

yang telah berbasis digital 

menunjukan kemampuan 

menerapkan dan memahami literasi 

digital untuk memberikan layanan 

cepat dan mudah mendukung 

terwujudnya pengelolaan ruang dan 

pertanahan yang terpercaya dan 

berstandar dunia  

 

  

✓ Penguatan Niali Organisasi: 

Membuat Surat Pernyataan 

kebenaran data hasil verifikasi dan 

lembar nominatif dapat terwujudnya 

pelayanan pertanahan yang 

akuntabel, smart ASN, adaptif 

kompeten dan berhubungan dengan 

manajemen ASN. 
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Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Waktu dan Media 

Coaching 

✓ Tahapan Kegiatan D : 

Sosialisasi kepada pegawai Tim 

Satgas A dan B serta kepada pihak 

yang berhak terkait cara 

membagikan link dan mendownload 

di google drive 

  

✓ Output Kegiatan Terhadap 

Pemecahan Isu : 

a. Pemahaman pegawai dan tim 

satgas tentang cara penggunaan 

google drive dan bagaimana 

cara mendownloadnya. 

b. Pemahaman tentang penggunaan 

link untuk mendownload 

c. Membiasakan penggunaan link 

google drive dalam 

mendownload surat pernyataan 

dan lembar nominatif 

  

✓ Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

Kegiatan ini sudah sesuai dengan 

matriks aktualisasi ini karena 

Sosialisasi kepada pegawai Tim 

Satgas A dan B serta kepada pihak 

yang berhak terkait cara 

membagikan link dan mendownload 

di google drive Menunjukan sikap 

hormat dan sopan dalam 

menyampaikan sosialisasi dan 

Melakukan perubahan tiada henti 

untuk mempermudah pelayanan 
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✓ Kontribusi Terhadap Visi dan 

Misi Organisasi : 

Kegiatan sosialisasi dengan 

menjelaskan tujuan dan manfaat 

pengajuan permohonan yang telah 

berbasis digital diharapkan dapat 

memudahkan dan mampu 

mendukung terwujudnya 

pengelolaan ruang dan pertanahan 

yang terpercaya dan berstandar 

dunia 

  

✓ Penguatan Niali Organisasi: 

Sosialisasi kepada pegawai Tim 

Satgas A dan B serta kepada pihak 

yang berhak terkait cara 

membagikan link dan mendownload 

di google drive dapat terwujudnya 

pelayanan pertanahan yang 

kompeten, harmonis, kolaboratif dan 

smart ASN. 

  

 

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Waktu dan Media 

Coaching 

✓ Tahapan Kegiatan E : 

Memindahkan data terkait 

pengadaan tanah ke spreadsheet 

  

✓ Output Kegiatan Terhadap 

Pemecahan Isu : 

a. Dokumen pendataan berbasis 

komputer. 

b. Meyakinkan data yang sudah di 

input sudah benar 
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c. Memastikan penyimpanan 

dengan baik 

d. Melaksanakan penyimpanan 

data dengan baik dan benar 

✓ Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan: 

Kegiatan ini sudah sesuai dengan 

matriks aktualisasi ini karena 

Memindahkan data terkait 

pengadaan tanah ke spreadsheet  

Menerapkan pilar literasi digital 

yaitu digital skil yakni kemampuan 

untuk menggunakan perangkat keras 

dan piranti lunak Teknologi 

Informasi Komputer serta 

Meningkatkan kompetensi dalam 

penggunaan perangkat lunak. Serta 

melaksanakan tugas dengan kualitas 

terbaik.  

 

 

  

✓ Kontribusi Terhadap Visi dan 

Misi Organisasi : 

Pendataan yang telah berbasis digital 

sebagai wujud peningkatan 

profesionalitas dan kompetensi diri 

yang menunjukan bahwa telah 

bertransformasi dgital dengan tujuan 

lebih efektif dan efisen demi 

mendukung terwujudnya 

pengelolaan ruang dan pertanahan 

yang terpercaya dan berstandar 

dunia. Sebagaimana mencapai tujuan 

terwujudnya tata kelola 
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kepemerintahan yang berkualitas dan 

berdaya saing 

✓ Penguatan Niali Organisasi: 

Memindahkan data terkait 

pengadaan tanah ke spreadsheet 

dapat terwujudnya pelayanan 

pertanahan yang Smart ASN, 

kompeten, akuntabel dan loyal.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

PokokAgraria, Isi dan pelaksanaannya) Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Jakarta, 2008, 

Djambatan. Jakarta. 

Modul 

Wawasan Kebangsaan dan Nilai Nilai Bela Negara 

Idris, Irfan dkk.2019.Analisis Isu Kontemporer. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

Ferrijana, Sammy dkk.2019.Kesiapsiagaan Bela Negara. Jakarta:Lembaga Administrasi 

Negara 

Mirdin, Andi Adiyat.2021.Modul Berorientasi Pelayanan.Jakarta:Lembaga Administrasi 

Negara 

Handoko, Ramah.2021.Modul Akuntabel. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

Jalis, Ahmad.2021.Modul Kompeten. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

Sembodo, Jarot.2021.Modul Harmonis. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

Rahmanendra, Dwi.2021.Modul Loyal. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

Suwarno, Yogi.2021.Modul Adaptif. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

Atmojo Sejati, Tri.2021.Modul Kolaboratif. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

Amelia, Rizki.2021.Modul Smart ASN. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

Fatimah, Elly dkk.2021. Modul Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jakarta:Lembaga 

Administrasi Negara 

Widodo W Utomo, Tri dkk.2017.Modul Habituasi. Jakarta:Lembaga Administrasi Negara 

Peraturan 

Undang –undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang  

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 

Tahun 2019 tentang Jabatan Pelaksana Nonstruktural 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum 

 



 

92 
 

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 

Website 

https://kolabjar-asnpintar.lan.go.id/admin/courses/peserta/13966 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kolabjar-asnpintar.lan.go.id/admin/courses/peserta/13966


 

93 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama Lengkap : Apriyana Safitri, S.H. 

NIP  : 199410112022042002 

Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a) 

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan 

Unit Kerja : 
Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pandeglang 

Instansi  : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Menyatakan bahwa : 

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

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 , 14 Agustus 2022 Bogor, 14 Agustus 2022 

Mentor Yang Menyatakan 

 

 

Zuryasdi, S.SiT. Apriyana Safitri, S.H. 

NIP. 19720124 199503 1 002 NIP. 199410112022042002 

 

 



 

94 
 

BIODATA PENULIS 

 

Apriyana Safitri, lahir di Tangerang, 11 Oktober 1994 penulis 

mulai menempuh Pendidikan pertamayan di SDN Lengkong 

Wetan 2 Kota Tangerang Selatan (2000 -2006), SMP Plus BLM 

Kota Tangerang Selatan (2006 – 2009), SMK Negeri 1 Kota 

Tangerang Selatan (2009 – 2012). Setelah lulus SMK, penulis 

melanjutkan Pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas 

Pamulang Kota Tangeranag Selatan (2014 – 2018). 

Pada tahun 2021 penulis mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang Provinsi Banten dan di tempatkan di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Pandeglang sebagai Analis Hukum Pertanahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


