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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Terkandung dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dijelaskan bahwa setiap CPNS wajib menjalani 

masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk 

membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi 

nasionalisme dan kebangsaan. Karakter kepribadian yang unggul dan 

bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. 

Hal tersebut perlu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan Visi Negara 

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, semua Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) pada Mahkamah Agung RI dan empat peradilan 

dibawahnya dididik dan dilatih dalam kegiatan pendidikan dan latihan dasar 

yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 

berkolaborasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) untuk 

menginternalisasikan serta mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sebuah Lembaga 

Tinggi Negara dibidang Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

yang membawahi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, 

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara tentunya memiliki banyak sekali kegiatan 

seperti kegiatan pelayan, pengelolaan, penciptaan suatu produk, promosi 

atau pemasaran sampai dengan pengambilan keputusan. Dari berbagai 

macam kegiatan tersebut saling berkaitan dengan informasi. Saat ini 

informasi diharapkan memikili manfaat yang sangat besar bagi 

perseorangan, dan lembaga. Kegiatan yang ada dalam lembaga menjadi 

semakin cepat, akurat dan efisien, dikarenakan alih teknologi dalam 

pengelolaan informasi dari manual ke digital (sugiarto dan Wahyono, 2014).
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 Jenis informasi saat ini sangat beragam, salah satunya yang sering 

dimanfaatkan disebut arsip. 

Jenis arsip yang diciptakan dari hasil kegiatan di lingkungan 

Mahkamah Agung dan Seluruh Pengadilan sangat beragam. Salah – 

satunya adalah arsip dinamis aktif, baik secara konvensional maupun 

menggunakan media elektronik. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 43 

Tahun 2009 Tentang Kearsipan, arsip dinamis aktif adalah arsip yang baru 

diciptakan dan memiliki frekuensi penggunaan yang tinggi atau secara terus 

menerus. Sedangkan contoh arsip berasarkan fisik menurut Sugiarto dan 

Wahyono (2014) meliputi surat, file digital, pita rekaman, mikro film, disket, 

dan compact disc. Dari berbagai macam contoh arsip dinamis aktif tentunya 

memiliki masa retensi waktu penggunaan yang berbeda – beda. Agar arsip 

dinamis aktif terjaga, terawat dan mudah ditemukan kembali secara cepat 

apabila sewaktu – waktu dibutuhkan, maka harus menerapkan sistem 

penyimpanan arsip (Filling System). 

Sub Bagian Umum Kesekretariatan Pengadilan Agama Nabire 

merupakan pencipta arsip yang setiap harinya menciptakan berbagai arsip 

dari hasil kegiatan. Namun kurangnya kesadaran sumber daya manusia 

akan pentingnya pengelolaan arsip dinamis aktif maupun fasilitas 

penunjang maka berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan arsip 

dinamis tekstual dan penemuan kembali arsip membutuhkan waktu yang 

lama. Berdasarkan permasalahan di Sub Bagian Umum Kesekretariatan 

Pengadilan Agama Nabire , Maka sangat diperlukan perubahan dalam 

pengelolaan arsip dinamis aktif yang efisien, cepat, aman dan sesuai 

prosedur. Oleh karena itu, Laporan Aktualisasi ini  adalah “Optimalisasi 

Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif (Tekstual) Di Pengadilan Agama 

Nabire” 
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Berdasarkan isu – isu yang telah ditemukan oleh Peserta melalui 

metode observasi atau analisa secara langsung di Sub Bagian Umum 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Nabire  yakni : 

1. Belum Optimalnya pemanggilan para pihak pada saat akan 

memasuki ruang sidang di Pengadilan Agama Nabire 

2. Kurangnya Perawatan fasilitas layanan di Pengadilan Agama 

Nabire 

3. Belum Optimalnya pengelolaan arsip dinamis aktif  (tekstual) di 

Sub Bagian Umum kesekretariatan Pengadilan Agama Nabire 

4. Belum Optimalnya pengelolaan Perpustakaan di Pengadilan 

Agama Nabire 

5. Belum maksimalnya pengelolaan arsip elektronik di bagian 

kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire 

Selanjutnya, berdasarkan analisa menggunakan metode tertertentu 

oleh Peserta maka didapatkan isu utama yaitu “Belum Optimalnya 

pengelolaan arsip dinamis aktif (tekstual) di Sub Bagian Umum 

kesekretariatan Pengadilan Agama Nabire”. Isu ini menjadi prioritas 

utama dan penting untuk diselesaikan . Hal ini dikarenakan peranan arsip 

sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan sebagai media 

pengawasan, yang diperlukan dalam kegiatan proses perencanaan, 

proses analisa pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan 

laporan, pertanggung jawaban, penilaian dan pengendalian setepat – 

tepatnya. Laporan aktualisasi ini akan dihabituasikan di unit kerja selama 

1 bulan. Dengan adanya tugas laporan aktualisasi, diharapkan para 

CPNS kelak akan menjadi ASN yang dapat menerapkan nilai-nilai dasar 

ASN dan memahami kedudukan serta perannya sebagai ASN di 

pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. 

 

 

 



 

4 
 

B. Tujuan Dan Manfaat 

1. Tujuan  

Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi yaitu:  

1. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan rangkaian kegiatan 

Pelatihan Dasar CPNS Mahkamah Agung RI 2021. 

2. Mengaktualisasikan nilai – nilai dasar PNS yang mencakup 

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan 

Anti Korupsi (ANEKA). 

3. Mampu mengamalkan nilai yang terkandung dalam Manajemen 

ASN, Pelayanan Publik dan Whole Of Goverment 

4. Teroptimalisasinya kegiatan administrasi kearsipan Sub Bagian 

Umum di Pengadilan Agama Nabire . 

2. Manfaat 

1) Bagi organisasi  

Mengacu kepada Mahkamah Agung RI yaitu untuk menciptakan 

ASN yang profesional dan berintegritas tinggi 

2) Bagi Pimpinan  

Memembantu pimpinan untuk mewujudkan pelayanan dibidang 

administrasi yang optimal 

3) Bagi peserta  

Peserta dapat secara langsung mengimplementasikan nilai-nilai 

dasar PNS selama habituasi di satker yaitu Pengadilan Agama 

Nabire 

4) Stakeholder 

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan sebagai bahan 

percontohan bagi stakeholder internal atau Seluruh Aparatur 

Pengadilan. 
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C. Nilai – Nilai Dasar ASN, Kedudukan dan Peran ASN Dalam NKRI 

1. Nilai – Nilai Dasar ASN 

a. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang 

harus dicapai. Akuntabilitas artinya pertanggungjawaban apa 

yang kita kerjakan sesuai dengan tupoksi sebagai pegawai 

ASN. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, 

kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang 

menjadi amanahnya yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai 

publik. Nilai-nilai dasar akuntabilitas terdiri dari:  

 Kepemimpinan  

Memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen 

yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.  

 Transparansi  

Transparansi mendorong komunikasi yang lebih besar 

dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, 

memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang 

tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan 

keputusan kepada Pimpinan.  

 Integritas  

Integritas adalah kesesuaian antara perkataan dan 

tindakan. Dengan adanya integritas institusi, dapat 

memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada 

publik dan/atau stakeholders.  

 Tanggung jawab (responsibilitas)  

Responsibilitas memberikan kewajiban bagi setiap 

individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi 

dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena 

adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas 

keputusan yang telah dibuat.  
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 Keadilan  

Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. 

Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena 

dapat menghancurkan 6 kepercayaan dan kredibilitas 

organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi 

tidak optimal. 

 

 

 Kepercayaan  

Lingkungan akuntabel ada dari hal-hal yang dapat 

dipercaya. Dengan kata lain, akuntabilitas tidak akan 

lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya.  

 Keseimbangan  

Kinerja yang baik harus disertai keseimbangan 

kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki.  

 Kejelasan  

Dalam melaksanakan wewenang dan 

tanggungjawabnya, setiap individu atau kelompok 

harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang 

menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan 

demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah 

mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, 

misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, 

dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun 

organisasi.  

 Konsistensi  

Menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang 

akuntabel. Penerapan yang tidak konsisten dari 

sebuah kebijakan, prosedur, dan sumber daya akan 

memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan 
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kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya 

komitmen dan kredibilitas anggota organisasi.  

b. Nasionalisme  

Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan 

mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan 

mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk 

sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita 

yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan 

nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, 

baik dari internal maupun eksternal.  

Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham 

kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah 

airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.  

 Sila ke-1 Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa  

 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang agamis. Hasil 

yang hendak dicapai adalah masyarakat Indonesia bisa 

membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal 

dan haram, dan bisa membedakan yang hak dan yang 

batil. Wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari misalnya: 

jujur dan mempunyai integritas; hormat pada hak orang 

lain; hormat pada aturan dan hukum masyarakat; punya 

etika, sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari; 

tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya; sabar; jiwa 

besar; dan berprasangka baik. 

 Sila ke-2 Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. 

 Sebagai jati diri bangsa, bangsa Indonesia adalah 

bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang 

hendak dicapai adalah masyarakat Indonesia berlaku adil 

dan menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyata 
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dalam kehidupan sehari-hari misalnya: toleran, tidak 

dzalim, sopan santun, dan saling menolong.  

 Sila ke-3 Pancasila: Persatuan Indonesia. 

 Sebagai jati diri bangsa, bangsa Indonesia adalah 

bangsa yang cinta tanah air. Setiap masyarakat harus 

siap sedia membela negara, siap sedia membela 

kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan 

dan persatuan. Wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari 

misalnya: siap sedia membela negara, siap sedia 

membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga 

kesatuan dan persatuan 

 Sila ke-4 Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh 

Hikmat Kebijaksanaan dalam 

Permusyawaratan/Perwakilan. 

 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis. 

Setiap masyarakat harus tidak mau menangnya sendiri, 

tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak 

berbuat yang merugikan orang/kelompok lain. tidak mau 

menangnya sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan 

segala cara, dan tidak berbuat yang merugikan 

orang/kelompok lain. Wujud nyata dalam kehidupan 

sehari-hari misalnya: mau mendengar pendapat orang 

lain; siap menang, tetapi juga siap kalah; sportif; selalu 

sesuai aturan main/mematuhi undang- undang yang 

berlaku; bertanggung jawab; tolong menolong; dan tidak 

anarkis. 

 Sila ke-5 Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 

Indonesia  

 Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung 

tinggi kebersamaan. Setiap masyarakatnya tidak 

mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan; 
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memperhatikan nasib orang lain; gotong royong; dan 

ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wujud nyata 

dalam kehidupan sehari-hari misalnya: tidak serakah, 

tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan 

suka menabung / investasi.  

c. Etika Publik  

Etika publik adalah standar/norma yang menentukan benar 

atau salah, baik atau tidak baik, yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh seorang ASN sebagai pembuat dan pelaksana 

kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu 

bangsa. Nilai-nilai dasar etika publik bagi ASN termuat dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

pasal 4 sebagai berikut:  

1) Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila.  

2) Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 

pemerintahan yang sah.  

3) Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia.  

4) Menjalankan tugas secara profesional dan tidak 

berpihak.  

5) Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.  

6) Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif.  

7) Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang 

luhur.  

8) Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya 

kepada publik.  

9) Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan 

dan program pemerintah.  

10) Memberikan layanan kepada publik secara jujur, 

tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil 

guna, dan santun.  
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11) Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.  

12) Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.  

13) Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong 

kinerja pegawai. 

14) Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 

15) Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang 

demokratis sebagai perangkat sistem karir.  

 

d. Komitmen Mutu  

Komitmen mutu artinya ASN yang bekerja sesuai visi misi, 

kreatif dan inovatif. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah:  

1) Efektif adalah upaya meningkatkan ketercapaian target 

atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dilihat dari 

capaian jumlah maupun mutu hasil kerja sehingga 

dapat memberi kepuasan.  

2) Efisien adalah upaya meningkatkan penggunaan 

sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan 

penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan 

prosedur. Efisiensi merupakan tingkat ketepatan 

realisasi penggunaan sumberdaya dan bagaimana 

pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi 

pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan alokasi, 

penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke luar 

alur.  

3) Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan 

organisasi untuk beradaptasi dengan tuntutan 

perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi adalah 

upaya untuk menemukan cara-cara baru yang 

meningkatkan nilai tambah/kemanfaatan.  
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4) Mutu adalah upaya untuk menyesuaikan kondisi 

dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan 

melebihi harapan pihak pengguna. 

5) Adaptif adalah upaya perubahan pola kerja yang lebih 

baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungnan 

kerja. 

6) Responsif adalah upaya membantu orang yang 

dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. 

7) Perbaikan berkelanjutan adalah upaya perbaikan atas 

cara kerja/pelayanan yang telah ada sebelumnya. 

e. Anti Korupsi  

Korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai antikorupsi yang 

kuat ditanamkan dalam diri. Melalui pembiasaan dan 

pengembangan nilai-nilai antikorupsi diharapkan memiliki 

kendali diri terhadap pengaruh buruk lingkungan. Hal ini 

akan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi. Nilai-

nilai dasar yang terdapat dalam anti korupsi adalah:  

1) Jujur adalah sikap dan perilaku yang 

mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, 

perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui 

apa yang benar, mengatakan, dan melakukan yang 

benar. Orang yang jujur adalah orang yang dapat 

dipercaya, lurus hati, tidak berbohong dan tidak 

melakukan kecurangan. 

2) Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan 

dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang 

membutuhkan, dan lingkungan sekitar.  

3) Mandiri adalah dapat berdiri sendiri. Mandiri berarti 

tidak bergantung pada orang lain. Mandiri juga 
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berarti kemampuan menyelesaikan, mencari dan 

menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. 

4) Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang 

konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau 

tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada 

aturan. 

5) Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku 

seseorang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri 

sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara 

maupun agama. 

6) Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha 

ketika menyelesaikan berbagai tugas, 

permasalahan, pekerjaan dan lainlain dengan 

sebaik-baiknya. Kerja keras berarti pantang 

menyerah, terus berjuang, dan berusaha. 

7) Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti 

menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebih-

lebihan. 

8) Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri 

yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal 

yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. 

Berani berarti tidak takut atau gentar. 

9) Adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak pada 

salah satu. Adil juga berarti perlakukan yang sama 

untuk semua tanpa membeda-bedakan 

berdasarkan golongan atau kelas tertentu.  

2. Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI  

a. Manajemen ASN  

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk 

menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki 
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nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, 

bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Manajemen ASN lebih menekankan kepada 

pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar 

selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang 

unggul selaras dengan perkembangan jaman. 

Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 

serta memberikan ruang bagi tranparansi, 

akuntabilitas, objektivitas dan keadilan. Manajemen 

ASN terdiri dari Manajemen PNS dan Manajemen 

PPPK.  

b. Pelayanan Publik  

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Tiga unsur penting dalam pelayanan publik yaitu 

organisasi penyelenggara pelayanan publik; penerima 

layanan (pelanggan) yakni individu, masyarakat, atau 

organisasi yang berkepentingan; dan kepuasan yang 

diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan 

(pelanggan). Hal yang terpenting dalam pelayanan 

publik adalah bagaimana memberikan bantuan dan 

kemudahan kepada penerima layanan. Oleh karena 

itu, dalam mewujudkan pelayanan prima terhadap 
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masyarakat perlu diterapkan prinsip-prinsip pelayanan 

publik sebagai berikut:  

 Partisipasif Penyelenggaraan pelayanan publik perlu 

melibatkan masyarakat dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. 

 Transparan Pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga 

negara untuk mengetahui segala hal yang terkait 

dengan pelayanan publik yang diselenggarakan seperti 

persyaratan, prosedur, biaya dan sejenisnya. 

 Responsif Penyelenggara pelayanan publik wajib 

mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan 

pengguna layanan. Tidak hanya terkait dengan bentuk 

dan jenis pelayanan publik yang dibutuhkan akan tetapi 

juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan 

layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya 

penyelenggaraan pelayanan. 

 Tidak diskriminatif Pelayanan publik yang 

diselenggarakan tidak boleh membedakan antara satu 

warga negara dengan warga negara yang lain atas 

dasar perbedaan identitas warga negara seperti: status 

sosial, pandangan politik, enisitas, agama, profesi, 

jenis kelamin atau orientasi seksual, difabel, dan 

sejenisnya. 

 Mudah Mudah dalam arti persyaratan yang dibutuhkan 

masuk akal dan mudah untuk dipenuhi.  

 Efektif dan efisien Penyelenggara layanan publik 

mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan 

prosedur yang sederhana dan hemat dalam 

menggunakan sumber daya. 
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  Akuntabel Penyelenggaraan layanan publik harus 

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada 

masyarakat. Pertanggungjawabkan secara terbuka 

kepada masyarakat luas melalui media publik baik 

cetak maupun elektronik.  

 Berkeadilan Penyelenggaraan layanan publik dapat 

dijadikan sebagai alat melindungi kelompok rentan dan 

mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok 

lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.  

 

c. Whole of Goverment (WoG)  

  Whole of Goverment (WoG) adalah sebuah 

penyelenggaraan pemerintahan yang mengintegrasikan 

fungsi dan peran mengedepankan kebersamaan, kerjasama 

dan koordinasi antar instansi, swasta dan masyarakat untuk 

mencapai tujuan bersama. Pendekatan penyelenggaraan 

pemerintahan ini menggunakan upaya-upaya kolaboratif dari 

berbagai sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih 

luas guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan, manajemen 

program, dan pelayanan publik.  

  WoG perlu diterapkan untuk menghindari ego sektoral 

yang hanya mementingkan diri sendiri. Pendekatan WoG 

dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional 

maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah 

keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun 

penataan ini tidak serta merta merubah kelembagaan, atau 

sebaliknya. Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang 

dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal 

maupun informal yaitu:  

 Penguatan koordinasi antar lembaga  

 Membentuk lembaga koordinasi khusus  
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 Membentuk gugus tugas  

 Koalisi sosial  
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BAB II 

DESKRIPSI ORGANISASI 

A. Tusi, Visi, Misi dan nilai Organisasi.  

1. Profil Pengadilan Agama Nabire  

Gambar  1 Gedung Pengadilan Agama Nabire 

Pengadilan Agama Nabire berdiri berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  95 tahun 

1982 pada tanggal 28 Oktober 1982. Kehadiran Pengadilan Agama 

Nabire untuk melayani masyarakat Kabupaten Paniai (nama 

kabupaten sebelum pada akhirnya berubah nama menjadi 

kabupaten Nabire) dan kabupaten- kabupaten lain di sekitarnya. 

Pengadilan Agama Nabire berdiri secara de facto pada tahun 1984 

bersamaan dengan hadirnya Pengadilan Agama lain se wilayah 

hukum PTA. Jayapura. PA Nabire berlokasi di Jalan Mandala Bumi 

Wonorejo Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire. 

2. Tugas dan Fungsi Organisasi  

Pengadilan Agama Nabire melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang 

yang beragama Islam di bidang:  
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1) Perkawinan  

2) Waris  

3) Wasiat  

4) Hibah  

5) Wakaf  

6) Zakat  

7) Infaq  

8) Shadaqah  

9) Ekonomi syari'ah.  

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :  

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, 

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 

pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 

2006).  

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, 

bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan 

fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis 

yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan 

pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang 

Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan 

melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, 

Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ 

Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : 

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 

2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 
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kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan 

nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di 

daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) 

Undangundang Nomor No. 3 Tahun 2006). 

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi 

peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum 

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : 

KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).  

Fungsi Lainnya :  

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan 

rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, 

MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006).  

b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian 

dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya 

bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi 

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 

tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

3. Visi Organisasi  

Pengadilan Agama Nabire sebagai pengadilan tingkat pertama 

yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan 

kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang 

baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka 

Pengadilan Agama Nabire telah menjabarkan visi dan misi tersebut 

ke dalam Visi Pengadilan Agama Nabire, yaitu:  

“Terwujudnya Pengadilan Agama Nabire Yang Agung”  
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4. Misi Organisasi  

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan 

Agama Nabire;  

b. Mewujudkan Pelayanan Prima Pengadilan Agama Nabire 

yang sederhana, tepat waktu, biaya ringan dan transparan 

bagi masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan 

Agama Nabire;  

c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di 

Pengadilan Agama Nabire;  

d. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan 

Agama berbasis teknologi informasi; 

5. Nilai Organisasi  

Pengadilan Agama Nabire mengikuti 8 nilai utama 

Mahkamah agung RI, sebagai berikut :  

1. Kemandirian  

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) 

UUD 1945).Kemandirian Institusional: Badan Peradilan 

adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi 

oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat 

(2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman). Kemandirian Fungsional: Setiap 

hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) UndangUndang 

No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

Artinya, seorang hakim dalam memutus perkara harus 

didasarkan pada fakta dan dasar Hukum yang 

diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau 
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ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari 

manapun dan dengan alasan apapun juga.  

2. Integritas  

Integritas dan kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; 

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang kekuasaan kehakiman) Perilaku Hakim harus 

dapat menjadi teladan bagi Masyarakatnya. Perilaku 

Hakim yang Jujur dan Adil dalam menjalankan tugasnya, 

akan menumbuhkan kepercayaan Masyarakat akan 

Kredibilitas Putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas 

dan Kejujuran harus menjiwai pelaksanaan Tugas 

Aparatur Peradilan.  

3. Kejujuran  

Kejujuran Atau jujur artinya apa-apa yang dikatakan 

seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang 

dikatakan sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedang 

kenyataan yang ada itu adalah kenyataan yang benar-

benar ada. Jujur juga berarti seseorang bersih hatinya dari 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan 

hukum. Sikap jujur itu perlu di pelajari oleh setiap orang, 

karena kejujuran mewujudkan keadilan, sedang keadilan 

menuntut kemuliaan abadi, jujur memberikan keberanian 

dan ketentraman hati 

4. Akuntabilitas.  

Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) 

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya 

menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional 

dan penuh Tanggung Jawab. Hal ini antara lain 

diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang 

berPerkara secara profesional, membuat putusan yang 
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didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha 

untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah 

Hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparatur 

Peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus 

dilaksanakan dengan penuh Tanggung Jawab dan 

Profesional.  

5. Responsibilitas.  

Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman) Badan Peradilan harus tanggap atas 

kebutuhan Pencari Keadilan, serta berusaha mengatasi 

segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai 

Peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain 

itu, Hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam 

Masyarakat.  

6. Keterbukaan.  

Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 

dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman) Salah satu upaya Badan 

Peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di 

hadapan Hukum, perlindungan Hukum, serta kepastian 

Hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses 

kepada Masyarakat untuk memperoleh informasi. 

Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu 

Perkara dan kejelasan mengenai Hukum yang berlaku dan 

penerapannya di Indonesia. 

7. Ketidakberpihakan.  

Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) 

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama 
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terselenggaranya proses Peradilan yang Jujur dan Adil, 

serta dihasilkannya suatu putusan yang 

mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para pihak 

terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilam harus tidak berpihak 

dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara. 

8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.  

Perlakuan yang sama di hadapan Hukum (Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) Setiap 

Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak 

mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan 

untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan 

Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan Hukum. 

B. Struktur Organisasi.  

Gambar  2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nabire 
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C. Gambaran Unit Kerja dan Tusi Peserta. 

Pengadilan Agama Nabire berdiri berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor  95 tahun 

1982 pada tanggal 28 Oktober 1982. Kehadiran Pengadilan Agama 

Nabire untuk melayani masyarakat Kabupaten Paniai (nama 

kabupaten sebelum pada akhirnya berubah nama menjadi 

kabupaten Nabire) dan kabupaten- kabupaten lain di sekitarnya. 

Pengadilan Agama Nabire berdiri secara de facto pada tahun 

1984 bersamaan dengan hadirnya Pengadilan Agama lain se 

wilayah hukum PTA. Jayapura. Yaitu Pengadilan Agama Jayapura, 

Pengadilan Agama Biak, Pengadilan Agama Merauke, Pengadilan 

Agama Fakfak dan Pengadilan Agama Sorong, Pengadilan Agama 

Wamena, Pengadilan Agama Serui dan Pengadilan Agama 

Wamena.  

Pengadilan Agama Nabire semula berkantor di Jalan Merdeka 

Nabire kemudian dengan gedung kantor baru pada tahun 2007 

pindah ke jalan Mandala kelurahan Bumi wonorejo Nabire hingga 

sekarang. Dalam kepemimpinannya, sejak berdirinya, Pengadilan 

Agama Nabire telah beberapa kali berganti ketua. ketua pertama 

adalah Drs. Muslimin Moding ( 1984-1997), Drs. Kamaludin ( 1997 - 

2000), Drs. Baidhowi HB. ( 2000- 2002), Drs. Aruji ( 2002 - 2004), 

Drs. H. Alwi Rahim, SH. MH., ( 2004- 2008) Drs. H. Ahmadi, MH. 

(2008-2010), Drs. Tahir Hi. Salim, MH. ( 2010-2014). H. Hasan 

Zakaria, SAg. SH. (2014 -2018), H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., 

M.H. (2018-2020), Basirun, S.Ag., M.Ag. (2020- sekarang).  

Tusi Peserta dengan formasi jabatan Arsiparis 

Pelaksana/Terampil yang diberikan selama bekerja di Pengadilan 

Agama Nabire yaitu :  

1. Mencatat surat masuk dan surat keluar 

2. Membantu Mendisposisikan surat kepada atasan atau 

pimpinan 
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3. Membuat petunjuk pengeloaan arsip 

4. Melaksanakan pemberkasan dan penyimpanan arsip 

5. Melaksanakan layanan temu kembali dan peminjaman arsip 

6. Melaksanakan digitalisasi arsip 
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BAB III 

ANALISA ISU DAN GAGASAN PEMECAH ISU 

A. Identifikasi Isu 

Berdasarkan penelusuran, pengamatan, pengalaman dan 

konsultasi, Peserta telah menemukan sebanyak 5 isu yang ada 

disatuan kerja yang selanjutnya akan  diangkat menjadi core issue 

atau isu utama melalui metode – metode yang ada pada gagasan 

pemecah isu. Adapun deskripsi isu tersebut diteropong 

menggunakan konsep peran dan kedudukan ASN (Manajemen ASN, 

Pelayan publik dan WoG) sebagai berikut :  

A. Belum Optimalnya pemanggilan para pihak pada saat akan 

memasuki ruang sidang di Pengadilan Agama Nabire 

Jika diteropong dari sisi manajemen ASN terdapat kelemahan 

dalam kegiatan yakni kurang jelasnya petugas pada saat 

menyampaikan informasi. Dari sisi pelayanan publik terdapat 

kelemahan pada sarana dan prasarana, belum adanya alat 

pemanggilan secara otomatis, selain itu jaringan internet pada 

kantor kurang mendukung. Dari sisi WoG, kurangnya sinergi 

antara kepaniteraan untuk memperbaiki kualitas pemanggilan 

para pihak yang akan memasuki ruang sidang. 

B. Kurangnya Perawatan fasilitas layanan di Pengadilan Agama 

Nabire 

Jika diteropong dari segi manajemen ASN yakni kurang 

tanggap nya petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

melakukan perawatan fasilitas pelayanan sehingga berdampak 

pada kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan terhadap para 

pihak maupun pengunjung Pengadilan Agama Nabire. Dari segi 

pelayanan publik hal ini akan berdampak pada kecepatan 

pelayanan dan kenyamanan lingkungan.. Dari segi WoG terdapat 

kelemahan pada kerjasama petugas dan penyedia jasa perbaikan 
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dan perawatan mengingat lokasinya sangat jauh dan peralatan 

penyedia jasa kurang lengkap.  

C. Belum Optimalnya pengelolaan arsip  dinamis aktif (tekstual) di 

Sub Bagian Umum Kesekretariatan Pengadilan Agama Nabire 

Jika diteropong dari segi Manajemen ASN maka terdapat 

kekurangan pada petugas yang tidak mempunyai keahlian dalam 

bidang pengelolaan arsip. Kemudian dari Segi Pelayanan Publik 

terdapat kendala seperti penemuan kembali arsip jika dibutuhkan 

pada saat pelayanan memakan waktu lama bahkan terkadang 

hilang. Selanjutnya jika diteropong dari segi WoG kurangnya 

koordinasi antar petugas dari sub bagian umum dan kepegawaian 

sehingga arsip tidak terkelola dengan baik. 

D. Belum Optimalnya pengelolaan perpustakaan di Pengadilan 

Agama Nabire 

Jika diteropong dari segi Manajemen ASN yakni tidak adanya 

petugas khusus yang mempunyai keahlian dalam bidang 

perpustakaan sehingga berdampak pada kurang optimalnya 

pelayanan perpustakaan. Selanjutnya dari segi Pelayanan Publik 

tidak adanya standar operasional prosesudure yang jelas sesuai 

standar perpustakaan modern sehingga berdampak pada 

kurangnya fasilitas pelayanan perpustakaan. Kemudian jika 

diteropong dari segi WoG yakni kurangnya kesadaran seluruh 

ASN akan pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan 

perpustakaan. 

E. Belum optimalnya digitalisasi arsip perkara pada Aplikasi SIPP di 

Bagian Kepaniteraan. 

Jika diteropong dari sisi manajemen ASN terdapat kelemahan 

dalam kegiatan digitalisasi arsipnya, petugas yang ditugaskan 

kurang memiliki kemampuan dalam hal penggunaan teknologi 

pada saat proses digitalisasi arsip pada SIPP. Sehingga 

berdampak pada penilaian kinerja Pengadilan Agama Nabire 
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pada saat penilaian. Dari sisi pelayanan publik terdapat 

kelemahan pada sarana dan prasarana, belum adanya alat scan 

khusus yang canggih dan kompatibel sehingga mengalami 

banyak kendala dan memakan waktu, selain itu jaringan internet 

pada kantor kurang mendukung sehingga Aplikasi SIPP sering 

mengalami error pada saat mengupload arsip perkara yang 

menyebabkan pelayanan arsip perkara lambat. Dari sisi WoG, 

kurangnya sinergi dan kejelasan staf kepaniteraan yang 

mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan digitalisasi 

arsip sehingga berdampak pada lambatnya proses digitalisasi 

arsip. 

B. Isu Utama dan Gagasan Pemecah Isu 

Dari beberapa isu di atas dapat dilakukan penapisan isu untuk 

menentukan Core Issue yang akan diangkat untuk menjadi isu utama 

dalam laporan aktualisasi, yaitu dengan menggunakan metode USG 

(Urgency, Seriousness, Growth). 

 Urgency yakni Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, 

dianalisis dan ditindaklanjuti.  

 Seriousness yakni seberapa serius suatu isu harus dibahas 

dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan.  

 Growth yakni seberapa besar kemungkinan memburuknya isu 

tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya 
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Setiap isu nantinya dinilai dengan memberikan skor 1 – 5 pada 

tiap indikator kualitas isu dengan skala Likert. 

Urgency = 

Mendesak 

Seriousness = 

Keseriusan 

Growth = 

Pertumbuhan 

5 = Sangat 

mendesak 

5 = Sangat serius 5 = Sangat cepat 

4 = Mendesak 4 = Serius 4 = Cepat 

3 = Cukup 

mendesak 

3 = Cukup serius 3 = Cukup cepat 

2 = Kurang 

mendesak 

2 = Kurang serius 2 = Kurang cepat 

1 = Sangat kurang 

mendesak 

1 = Sangat kurang 

serius 

1 = Sangat kurang 
cepat 

Tabel  1 Indikator Kualitas Isu dengan Skala Likert 
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 Berikut tabel menentukan isu utama atau core issue menggunakan 

teknik tapisan metode USG : 

No isu U S G Skor Rangking 

1 Belum Optimalnya pemanggilan para pihak 

pada saat akan memasuki ruang sidang di 

Pengadilan Agama Nabire 

 

3 2 3 8 V 

2 Kurangnya Perawatan fasilitas layanan di 

Pengadilan Agama Nabire  

 

4 4 4 12 II 

3 Belum Optimalnya pengelolaan arsip 

dinamis aktif (tekstual) di Sub Bagian 

Umum Kesekretariatan Pengadilan Agama 

Nabire 

 

5 5 4 14 I 

4 Belum Optimalnya pengelolaan 

perpustakaan di Pengadilan Agama Nabire 

 

4 3 3 10 III 

5 Belum optimalnya digitalisasi arsip di 

Bagian Kepaniteraan. 

 

4 3 2 9 IV 

Tabel  2 Teknik Tapisan Metode USG 
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Penjelasan analisis metode USG diatas disimpulkan bahwa isu 

atau masalah yang memiliki pengaruh paling signifikan serta layak 

untuk diselesaikan dan dicarikan solusinya adalah isu mengenai 

“BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF 

(TEKSTUAL) DI SUB BAGIAN UMUM KESEKRETARIATAN 

PENGADILAN AGAMA NABIRE”. Selajutnya, Peserta melakukan 

analisa dengan menggunakan diagram fishbone. Hasil analisa yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  3 Fishbone 

Setelah Peserta menyelesaikan diagram fishbone dan 

mengetahui penyebab dari isu utama atau core issue yakni: “Belum 

Optimalnya pengelolaan arsip dimanis aktif (tekstual)  di  Sub 

Bagian Umum Kesekretariatan Pengadilan Agama Nabire”  

maka didapatkan gagasan pemecah isu yaitu “Optimalisasi 

Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif (Tekstual) di Sub Bagian Umum 

Kesekretariatan Pengadilan Agama Nabire” dari gagasan pemecah 

isu tersebut, Peserta membuat gagasan kegiatan kreatif berguna 

untuk menyelesaikan isu berdasarkan akar penyebab core isu 

sebagai berikut :  

1. Menyediakan fasilitas pengelolaan arsip dinamis aktif  tekstual 

(map folder, guide, Out Indikator kartu peminjaman)  



 

32 
 

2. Melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif (tekstual) di Sub 

Bagian Umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan. 

3. Membuat panduan singkat pengelolaan arsip dinamis aktif 

(tekstual) di Sub Bagian Umum sesuai peraturan bagi petugas. 

4. Membuat panduan singkat peminjaman dan pengembalian arsip 

5. Membuat video tentang sadar penting arsip  

C. Kegiatan – Kegiatan Kreatif Pemecah isu 

Setelah Peserta mendapat isu utama atau core issue yang 

menunggakan teknik tapisan USG kemudian menganalisa 

penyebabnya menggunakan metode fishbone, maka selanjutnya 

Peserta membuat gagasan pemecah isu yang disebut kegiatan 

kreatif sebagai berikut : 

1. Menyediakan fasilitas pengelolaan arsip dinamis aktif (tekstual) 

di Sub Bagian Umum (map folder, guide, dan out indikator)  

a. Berkonsultasi kepada pimpinan selaku mentor laporan 

aktualisasi 

b. Mencatat fasilitas apa saja yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip 

c. Menyediakan fasilitas pengelolaan arsip 

2. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (tekstual) di Sub 

Bagian Umum sesuai dengan peraturan dan perundang – 

undangan : 

a. Mencatat jenis arsip Sub Bagian Umum  

b. Memisahkan arsip berdasarkan jenis dan kegiatan 

c. Melakukan penginputan arsip kedalam daftar berkas dan 

daftar isi berkas 

d. Menuliskan kode arsip sesuai dengan kode klasifikasi 

arsip 

e. Kemudian arsip disimpan pada filling cabinet 

3. Membuat panduan singkat pengelolaan arsip dinamis aktif  

tekstual sesuai peraturan bagi petugas  
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a. Merangkum dan menyusun materi panduan singkat 

pengelolaan arsip 

b. Mencetak panduan singkat pengelolaan arsip 

c. Menyampaikan kepada pimpinan bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sekaligus sebagai bahan untuk 

mengevaluasi 

4. Membuat panduan singkat  peminjaman dan pengembalian arsip 

dinamis aktif (tekstual)  

a. Merangkum Materi yang akan digunakan 

b. Menyusun materi panduan singkat pengelolaan arsip 

c. Mencetak panduan singkat pengelolaan arsip 

5. Membuat video tentang sadar penting arsip  

a. Menyusun bahan untuk membuat video 

b. Membuat dan menampilan video tentang sadar penting 

arsip 

c. Menyampaikan kepada pimpinan bahwa kegiatan telah 

dilaksanakan sekaligus sebagai bahan untuk 

mengevaluasi
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BAB IV 

HASIL AKTUALISASI NILAI DASAR 

A. Rancangan Aktualisasi Nilai Dasar 

Matrik Rancangan Aktualisasi 

 

No Kegiatan Tahapan Output Pemaknaan Keterkaitan 

Nilai Dasar Aneka 

Kontribusi 

Tahapan Visi 

dan Misi 

Organisasi  

Penguatan 

Nilai – Nilai 

Organisasi  

Time Schedule 

(Penjadwalan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Menyediakan 

fasilitas 

pengelolaan arsip 

dinamis aktif 

tekstual (map 

folder, guide, out 

indikator)  

 

1.1 

Berkonsultasi 

kepada 

pimpinan selaku 

mentor 

rancangan 

aktualisasi 

 

1.  Memperoleh 

saran dan masukan 

dari pimpinan 

terhadap kegiatan 

yang akan 

dilaksanakan  

 

Bukti : 

Foto/Dokumentasi 

Etika Publik (Sopan): 

Saya akan berkonsultasi 

dengan mentor dengan 

membuat janji temu sebelum 

jadwal pertemuan dengan 

sopan santun 

 

Nasionalisme (Tidak 

Memaksanakan Kehendak) 

:  Saya akan berkonsultasi 

mengenai jadwal/janji 

pertemuan dengan cara 

Adanya kegiatan 

ini sebagai 

perwujudan dari 

misi pengadailan 

yaitu mewujudkan 

administrasi yang 

tertib, tertata dan 

memiliki 

pelayanan yang 

prima 

Tahapan ini 

merupakan 

penguatan nilai 

– nilai organisasi 

yang 

menunjukkan 

adanya 

akuntabilitas, 

kemandirian, 

responsibilitas 

dalam 

Dilaksanakan 

pada tanggal 06 

September 2021 

hingga tanggal 

17 Septeber 

2021 
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musyawarah dalam 

menentukan jadwal kapan 

bertemu dengan pimpinan 

tanpa memaksakan 

kehendak. 

 

Akuntabilitas (Konsistensi) 

: Saya akan berkomitmen 

untuk datang tepat waktu 

sesuai jadwal/janji yang telah 

disepakati. 

melaksanakan 

tugas. 
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  1.2 Mencatat 

fasilitas apa saja 

yang digunakan 

untuk 

melaksanakan 

kegiatan 

pengelolaan 

arsip 

 

2.  Catatan 

fasilitas apa saja 

yang dibutuhkan 

peserta untuk 

melaksanakan 

kegiatan 

pengelolaan arsip 

 

Bukti : 

Foto/Dokumentasi 

Akuntabilitas : 

Saya akan melaksanakan 

kegiatan mencatat dengan 

rasa penuh tanggung jawab  

 

Komitmen Mutu: 

Saya akan melaksanakan 

tugas ini dengan berorientasi 

pada mutu yang sesuai 

dengan kegiatan pengelolaan 

arsip 

 

 

Anti Korupsi (Transparan) : 

Saya akan melaksanakan 

kegiatan mencatat fasilitas 

yang digunakan untuk 

mengelola arsip dengan 

transparan  
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  1.3 

Menyediakan 

fasilitas 

pengelolaan 

arsip (map, 

folder, guide) 

 

3. Tersedianya 

fasilitas pengelolaan 

arsip dinamis aktif 

tekstual  

Bukti : Foto / 

Dokumentasi 

Akuntabilitas (Tanggung 

jawab) : Saya akan 

menyediakan fasilitas 

pengelolaan arsip dengan 

penuh tanggung jawab 

 

Nasionalisme (rela 

berkorban): Saya akan 

menyediakan fasilitas dengan 

menyisihkan uang pribadi 

sebagai bentuk pengorbanan 

Etika Publik (Tulus) : 

Saya akan memberikan 

fasilitas pengolahan arsip 

dinamis fisik secara tulus 

untuk kemajuan satuan kerja 

 

Komitmen Mutu (Inovatif) : 

Saya akan menyediakan 

fasilitas pengolahan arsip 

dinamis dengan inovasi yang 

tidak ada di satuan kerja.  
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Komitmen Mutu (Efisien) : 

Saya akan menyediakan 

fasilitas pengelolaan arsip 

dengan memperhatikan 

efisiensi dan tepat guna  

 

Anti Korupsi (Mandiri) : 

Saya akan menyediakan 

fasilitas pengelolaan arsip 

dengan mandiri 

2. Melaksanakan 

pengelolaan arsip 

dinamis aktif 

(tekstual) sesuai 

dengan peraturan 

dan perundang - 

undangan 

 

2.1 Mencatat 

jenis arsip Sub 

Bagian Umum  

 

1. Catatan berupa 

jenis arsip dan 

jumlah arsip 

 

Bukti : Data / 

Dokumentasi Foto 

Akuntabilitas (Integritas) : 

Saya akan melaksanakan 

pencatatan jenis arsip sub 

bagian umum dengan penuh 

integritas agar hasil maksimal 

 

Akuntabilitas (Tanggung 

Jawab) : Saya akan 

melaksanakan tugas 

Adanya kegiatan 

ini sebagai 

perwujudan dari 

misi pengadailan 

yaitu mewujudkan 

administrasi yang 

tertib, tertata dan 

memiliki 

pelayanan yang 

prima 

Tahapan ini 

merupakan 

penguatan nilai 

– nilai organisasi 

yang 

menunjukkan 

adanya 

akuntabilitas, 

kemandirian, 

responsibilitas 

Dilaksanakan 

pada 6 

September 2021 

-  5 Oktober 

2021 
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mencatat arsip dengan 

penuh rasa tanggung jawab 

 

Komitmen Mutu (Teliti) : 

Saya akan melaksanakan 

pencatatan arsip dengan 

penuh ketelitian 

 

Etika Publik (Menjaga 

Rahasia) : Sebagai Petugas 

saya akan melaksanakan 

pencatatan arsip harus 

merahasiakan segala isi 

arsip. 

 

Komitmen Mutu 

(Responsif) : Sebagai ASN 

saya akan melaksanakan 

tugas pencatatan harus 

efisien guna menghemat 

waktu dan tenaga. 

 

dalam 

melaksanakan 

tugas. 
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  2.2 Memisahkan 

arsip 

berdasarkan 

jenis/perihal dan 

kegiatan 

 

2. Arsip terpisah 

sesuai dengan 

jenis dan 

kegiatan  

 

Bukti : Foto / 

Dokumentasi 

Akuntabilitas (Konsisten) : 

Saya akan melaksanakan 

pemisahan arsip dengan 

konsisten sesuai peraturan 

dan petunjuk yang berlaku 

 

Akuntabilitas (Tanggung 

jawab) : Saya akan 

melaksanakan kegiatan 

pemisahan arsip dengan 

penuh tanggung jawab 

sehingga arsip dapat terpisah 

sesuai dengan jenis kegiatan 

 

Nasionalisme : 

Saya akan melaksanakan 

kegiatan dengan semangat 

sehingga kegiatan berjalan 

dengan efisien dan tepat 
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Komitmen Mutu 

(Berorientasi pada mutu) : 

Saya akan melaksanakan 

kegiatan dengan 

mengutamakan mutu 

sehingga mendapat hasil 

yang maksimal 

  2.3 Melakukan 

penginputan 

arsip kedalam 

daftar berkas 

arsip 

 

3. Tersedianya 

daftar berkas 

arsip dinamis aktif 

 

Bukti : 

Foto/Dokumentasi 

Akuntabilitas (Kejelasan) : 

Saya akan menginput arsip 

dengan kejelasan sehingga 

mudah dimengerti  

 

Nasionalisme (Semangat) : 

Saya akan melaksanakan 

penginputan arsip dengan 

semangat sehingga 

pekerjaan terasa ringan 

 

Komitmen Mutu (Teliti) : 

Saya akan melaksanakan 

kegiatan penginputan dengan 
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sangat teliti sehingga tidak 

ada kesalahan 

 

Anti Korupsi (Disiplin) : 

Saya akan melaksanakan 

kegiatan dengan disiplin 

tepat waktu menyelesaikan 

  2.4 Menuliskan 

kode arsip 

sesuai dengan 

kode klasifikasi 

arsip 

 

4. Arsip telah 

disesuaikan 

berdasarkan 

kode klasifikasi  

 

Bukti : Foto / 

Dokumentasi 

Akuntabilitas (Kejelasan) : 

Saya akan menulis dengan 

huruf dan nomor yang jelas 

sehingga mudah di mengerti 

 

Akuntabilitas (Tanggung 

Jawab) : Saya akan 

melaksanakan tahapan 

kegiatan menulis dengan 

rasa penuh tanggung jawab 

 

Nasionalisme (semangat) : 

Saya akan melaksanakan 

kegiatan menulis dengan 
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penuh semangat dan 

keceriaan 

 

Komitmen Mutu (Efektif) : 

Saya akan menulis dengan 

efektif dan efisien sehingga 

bekerjaan tidak terasa berat 

 

Anti Korupsi (Disiplin) : 

Saya akan menyelesaikan 

tahapan kegiatan menulis 

kode arsip dengan disiplin 

tepat waktu  

  2.5 Kemudian 

arsip disimpan 

pada filling 

cabinet 

 

5. Arsip tersimpan 

sesuai dengan 

peraturan dan 

standar yang 

berlaku 

 

Bukti : 

Foto/Dokumentasi 

Akuntabilitas (Tanggung 

Jawab) : Saya akan 

melaksanakan penyimpanan 

arsip dengan rasa penuh 

tanggung jawab. 

 

Nasionalisme : Saya akan 

melaksanakan kegiatan 

dengan penuh semangat 

   



 

44 
 

 

Etika Publik (Menjaga 

Informasi) : Saya akan 

melaksanakan penyimpanan 

arsip dengan menjaga 

informasi arsip dan informasi 

lain 

 

Komitmen Mutu 

(Berkelanjutan) : Saya akan 

melaksanakan kegiatan 

secara berkelanjutan dan 

bertahap 

 

Anti Korupsi (Disiplin) : 

Saya akan melaksanakan 

kegiatan dengan disiplin 

sehingga pekerjaan dapat 

terselesaikan tepat waktu 

3. Membuat 

panduan singkat 

pengelolaan arsip 

3.1 Merangkum 

materi panduan 

singkat 

1. Tersedianya 

rangkuman 

materi 

Akuntabilitas (Tanggung 

jawab) : Saya akan 

melaksanakan kegiatan 

Kegiatan ini 

sebagai 

perwujudan nilai 

Tahapan ini 

merupakan 

penguatan nilai 

Dilaksanakan 

pada tanggal 20 

September 2021 
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dinamis aktif 

(tekstual) 

 

pengelolaan 

arsip dinamis 

aktif (tekstual) 

 

 

 

Bukti : Foto / 

Dokumentasi 

merangkum dengan 

tanggung jawab 

 

Nasionalisme (Bekerja 

keras) : Dalam 

melaksanakan tugas saya 

akan penyusunan buku 

panduan saya melaksanakan 

dengan bekerja keras 

 

Etika Publik (Memberi yang 

terbaik) : Saya akan 

memberi yang terbaik dalam 

penyusunan buku panduan 

agar berguna bagi para 

pengguna 

 

Komitmen mutu 

(Berorientasi mutu) : Saya 

akan melaksanakan kegiatan 

berorientasi pada mutu agar 

buku panduan lengkap 

organisasi melalui 

visi misi 

meningkatkan 

pelayanan prima 

– nilai organisasi 

yang 

menunjukkan 

adanya 

akuntabilitas, 

kemandirian, 

responsibilitas 

dalam 

melaksanakan 

tugas. 

– 28 September 

2021 



 

46 
 

Anti Korupsi (Disiplin) : 

Saya akan menyelesaikan 

buku panduan dengan tepat 

waktu. 

  3.2 Mencetak 

panduan singkat 

pengelolaan 

arsip dinamis 

aktif (tekstual) 

 

2. Tersdianya 

panduan singkat 

pengelolaan arsip 

dinamis aktif 

tekstual 

 

Bukti : Foto / 

Dokumentasi  

Akuntablitas (Transparan) : 

Saya akan mencetak 

panduan singkat dengan 

transparan  

 

Etika Publik (Tulus) : Saya 

akan melaksanakan kegiatan 

dengan rasa tulus dan ikhlas 

 

Komitmen Mutu (Perbaikan 

berkelanjutan) : Saya akan 

melaksanakan kegiatan 

pencetakan buku panduan 

dengan perbaikan 

berkelanjutan jika ada 

kesalahan 
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  3.3 

Menyampaikan 

kepada 

pimpinan bahwa 

kegiatan telah 

dilaksanakan 

sekaligus 

sebagai bahan 

untuk 

mengevaluasi 

 

3. Mendapat 

masukan dari 

pimpinan dan 

evaluasi  

Bukti : Foto / 

Dokumentasi 

Etika Publik (Integritas) : 

Saya akan menyampaikan 

hasil dengan atasan dan 

membuat janji temu sebelum 

jadwal pertemuan  

 

Etika Publik (Sopan Santun) 

: Saya akan menyampaikan 

hasil dengan atasan dan 

bersikap sopan santun 

dengan, mengetuk pintu 

menemui Beliau diruangan 

mengucapkan salam. 

 

Nasionalisme (Hormat) : 

Saat bertemu dengan 

pimpinan saya akan sangat 

menghormati saran dan 

masukan 

   

4. Membuat 

panduan singkat 

peminjaman dan 

4.1 Merangkum 

Materi panduan 

singkat 

1. Tersedianya 

rangkuman 

materi 

Nasionalisme (Bekerja 

Keras) : Saya akan 

melaksanakan kegiatan 

Terwujudnya 

kontribusi dalam 

visi dan misi 

Kegiatan ini 

suatu upaya 

untuk 

Dilaksanakan 

pada tanggal 27 

September 2021 
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pengembalian 

arsip dinamis aktif 

(tekstual) 

 

peminjaman dan 

pengembalian 

arsip dinamis 

aktif (tekstual) 

 

 

 

Bukti : Foto / 

Dokumentasi 

merangkum tata cara 

peminjaman dengan kerja 

keras 

 

Komitmen Mutu (Tepat 

Guna) : Saya akan 

melaksanakan kegiatan 

merangkum dengan 

mengedepankan nilai tepat 

guna agar bermanfaat 

 

Akuntabilitas (Tanggung 

Jawab) : Saya akan 

melaksanakan merangkum 

materi dengan penuh 

tanggung jawab 

 

Anti Korupsi (Disiplin) : 

Saya akan  melaksanakan 

kegiatan merangkum materi 

dengan penuh disiplin agar 

yakni pelayanan 

prima  

menguatkan 

nilai – nilai 

akuntabilitas, 

responsibilitas 

dan 

kemandirian 

– 1 Oktober 

2021 
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dapat terselesaikan tepat 

waktu 

  4.2 Menyusun 

materi panduan 

singkat 

peminjaman dan 

pengembalian 

arsip 

 

 

2. Materi panduan 

singkat 

peminjaman dan 

pengembalian 

arsip 

Komitmen Mutu (Kualitas 

mutu) : Saya akan 

melaksanakan kegiatan 

menyusun materi panduan 

dengan kualitas dan mutu 

sehingga dapat berguna 

secara maksimal 

 

Akuntabilitas (Tanggung 

Jawab) : Saya akan 

melaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab 

 

Nasionalisme (Semangat) : 

Saya akan melaksanakan 

dengan penuh semangat 

   

  4.3 Mencetak 

panduan singkat 

peminjaman dan 

pengembalian 

3. Tersedianya 

Panduan singkat 

cara peminjaman 

dan 

Akuntabilitas (Jujur) : Saya 

akan melaksanakan kegiatan 

mencetak panduan singkat 

dengan kejujuran 
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arsip dinamis 

aktif. 

 

pengembalian 

arsip 

Nasionalisme (Semangat) : 

Saya akan melaksanakan 

kegiatan dengan semangat 

yang tinggi 

 

Etika Publik (Tulus) : Saya 

akan melaksanakan kegiatan 

dengan rasa tulus  

5. Membuat video 

tentang sadar 

penting arsip 

5.1 Menyusun 

bahan untuk 

membuat video 

sadar penting 

arsip 

 

1. Tersedianya 

bahan video 

 

Bukti : 

Foto/Dokumentasi 

Komitmen Mutu (Tepat 

Guna) : Saya akan 

menyusun bahan dengan 

mengutamakan nilai tepat 

guna agar bermanfaat 

 

Nasionalisme (Bekerja 

Keras) : Saya akan 

melaksanakan dengan penuh 

kerja keras 

 

Anti Korupsi (disiplin) : 

Saya akan menyelesaikan 

Adanya kegiatan 

ini sebagai 

perwujudan dari 

misi pengadailan 

yaitu mewujudkan 

administrasi yang 

tertib, tertata dan 

memiliki 

pelayanan yang 

prima 

Tahapan ini 

merupakan 

penguatan nilai 

– nilai organisasi 

yang 

menunjukkan 

adanya 

akuntabilitas, 

kemandirian, 

responsibilitas 

dalam 

melaksanakan 

tugas. 

Dilaksanakan 

pada tanggal 27 

September 2021 

– 5 Oktober 

2021 
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kegiatan dengan tepat waktu 

dan disiplin 

  5.2 Membuat 

dan menampilan 

video tentang 

pentingnya arsip 

 

2. Tersedianya 

Video tentang 

pentingnya 

pengelolaan 

arsip 

Akuntabilitas (Jelas) : Saya 

akan membuat video dengan 

sistematis sehingga memiliki 

kejelasan dan mudah 

dipahami 

 

Akuntabilitas (Tanggung 

jawab) : Saya akan  

membuat video dengan rasa 

penuh tanggung jawab 

 

Nasionalisme (Semangat) : 

Saya akan membuat dan 

menampilkan video dengan 

rasa semangat  

 

Etika Publik (Tulus) : Saya 

akan melaksanakan kegiatan 

membuat video dengan tulus 
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Komitmen mutu (kualitas 

dan mutu) : Saya akan 

membuat dan menampilkan 

video dengan kualitas dan 

mutu agar bermanfaat 

 

Komitmen Mutu (Efektif) : 

Saya akan membuat video 

dengan efektif 

 

Anti Korupsi (Peduli) : Saya 

akan melaksanakan kegiatan 

dengan rasa peduli terhadap 

peningkatan pelayanan  

  5.3 

Menyampaikan 

kepada 

pimpinan bahwa 

kegiatan telah 

selesai 

dilaksanakan  

 

5.3  Mendapat 

masukan dari 

pimpinan  

 

Bukti : 

Foto/Dokumentasi 

Akuntabilitas (Tanggung 

Jawab) : Saya akan 

melaksanakan kegiatan 

dengan penuh rasa tanggung 

jawab 

 

Nasionalisme (Semangat) : 

Saya akan melaksanakan 
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kegiatan dengan penuh 

semangat sehingga pimpinan 

merasa senang 

 

Etika Publik (Sapan santun) 

: Saya akan menghadap 

kepada pimpinan dengan 

memperhatikan etika sikap 

dan perilaku dengan baik 

Tabel  4 Matrik Kegiatan atau Gagasan pemecah isu  
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Analisis Dampak 

 

1. Dampak kegiatan-kegiatan kreatif tidak dilaksanakan dengan 

pemakmanaan nilai-nilai dasar ANEKA maka dalam pelaksanaan 

kegiatan kreatif akan mengalami kendala. Seperti tidak bertanggung 

jawab, tidak berorientasi pada mutu, tidak disiplin,  dan lain – lain. Untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dari gagasan permecah isu harus 

memegang dan melaksanakan nilai-nilai dasar ANEKA (Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu dan Anti korupsi) 

2. Dampak jika core isu tidak dilakukan penyelesaian maka akan 

berdampak pada tidak tercapainya gagasan pemecah isu sehingga 

mengakibatkan tidak adanya peningkatan mutu organisasi. Dampak lain 

yang dapat terjadi jika core isu tidak dilakukan penyelesaian sebagai 

berikut : 

 Pengelolaan arsip dinamis aktif tekstual tidak optimal sehingga 

berdampak pada keberlanjutan proses pengelolaan arsip 

dinamis in aktif dan statis bahkan sampai ke arsip vital 

 Stakeholder internal atau aparatur akan mengalami kesulitan 

dalam pengelolaan arsip dinamis aktif yang sesuai dengan 

kaedah atau peraturan 

 Jika dokumen fisik hilang atau rusak, maka akan sedikit sulit 

untuk mencari penggantinya.  
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3. Dampak apabila gagasan pemecah / kegiatan kreatif isu tidak 

dilaksanakan :  

Kegiatan Dampak jika tidak dilakukan 

1. Menyediakan fasilitas pengelolaan arsip dinamis 

aktif tekstual (map folder, guide, out indikator)  

Tidak optimalnya pengelolaan arsip 

dinamis aktif dan tidak kesesuaian nya 

dengan stardar pengelolaan arsip 

2. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif 

tekstual sesuai dengan peraturan dan 

perundang - undangan 

Arsip dinamis aktif tekstual akan 

terbengkalai, sulit ditemukan kembali jika 

dibutuhkan atau hilang, kegiatan 

administrasi tidak optimal, dan akan 

menghambat kegiatan kearsipan 

berkelanjutan seperti digitalisasi arsip, 

pengelolaan arsip dinamis in aktif, statis 

dan vital 

3. Membuat panduan singkat pengelolaan arsip 

dinamis aktif tekstual sesuai peraturan bagi 

petugas  

Stakeholder internal atau ASN akan 

kesulitan dalam mengelola arsip dinamis 

aktif tekstual  

4. Membuat panduan singkat peminjaman dan 

pengembalian arsip dinamis aktif tekstual 

 

Petugas akan meminjamkan arsip tidak 

sesuai prosedur dan arsip mudah hilang 

atau tidak kembali 

5. Membuat video tentang sadar penting arsip  Seluruh stakeholder internal atau ASN tidak 

mempunyai rasa peduli terhadap arsip atau 

kegiatan kearsipan 

Tabel  5 Dampak Kegiatan (Analisis Dampak) 
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Time Schedule 

No Kegiatan 
September Oktober 

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 2 3 4 5 

1. Menyediakan fasilitas 
pengelolaan arsip dinamis aktif 
tekstual (map folder, guide, dan 
out indikator)  

     

L
ib

u
r 

     

L
ib

u
r 

     

L
ib

u
r 

     

L
ib

u
r 

  

2. Melaksanakan pengelolaan arsip 
dinamis aktif tekstual sesuai 
dengan peraturan dan 
perundang - undangan 

                      

3. Membuat panduan singkat 
pengelolaan arsip dinamis 
tekstual sesuai peraturan bagi 
petugas  

                      

4. Membuat panduan singkat 
peminjaman dan pengembalian 
arsip dinamis aktif tekstual 

                      

5. Membuat video  tentang sadar 
penting arsip  

     

 

     

 

     

 

     

 

  

Tabel  6  Time Schedule
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B. Pelaksanaan Kegiatan dan Aktualisasi Nilai Dasar 

 

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Aktualisasi Nilai Dasar Waktu 

1. Menyediakan 

fasilitas pengelolaan 

arsip dinamis aktif 

tekstual (map folder, 

guide, out indikator)  

 

a. Berkonsultasi kepada 

pimpinan selaku mentor 

rancangan aktualisasi 

 Saya berkonsultasi dengan mentor dengan membuat janji 

temu sebelum jadwal pertemuan dengan sopan santun Etika 

Publik (Sopan) 

 Saya berkonsultasi mengenai jadwal/janji pertemuan dengan 

cara musyawarah dalam menentukan jadwal kapan bertemu 

dengan pimpinan tanpa memaksakan kehendak. 

Nasionalisme (Tidak Memaksanakan Kehendak) 

6 September 

2021 s/d 17 

September 

2021 
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 Saya berkomitmen untuk datang tepat waktu sesuai 

jadwal/janji yang telah disepakati. Akuntabilitas 

(Konsistensi) 

 

b. Mencatat fasilitas apa saja yang 

digunakan untuk melaksan  akan 

kegiatan pengelolaan arsip 

 Saya melaksanakan kegiatan mencatat dengan rasa penuh 

tanggung jawab (Akuntabilitas) 

 Saya melaksanakan tugas mencatat dengan berorientasi 

pada mutu yang sesuai dengan kegiatan pengelolaan arsip 

(Komitmen Mutu) 
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 Saya melaksanakan kegiatan mencatat fasilitas yang 

digunakan untuk mengelola arsip dengan transparan Anti 

Korupsi (Transparan) 

c. Tersedianya fasilitas 

pengelolaan arsip dinamis 

aktif tekstual 
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 Saya menyediakan fasilitas pengelolaan arsip dengan penuh 

tanggung jawab Akuntabilitas (Tanggung jawab) 

 Saya menyediakan fasilitas dengan menyisihkan uang 

pribadi sebagai bentuk pengorbanan Nasionalisme (rela 

berkorban) 

 Saya memberikan fasilitas pengolahan arsip dinamis fisik 

secara tulus untuk kemajuan satuan kerja Etika Publik 

(Tulus) 

 Saya menyediakan fasilitas pengolahan arsip dinamis 

dengan inovasi yang tidak ada di satuan kerja. Komitmen 

Mutu (Inovatif) 

 Saya menyediakan fasilitas pengelolaan arsip dengan 

memperhatikan efisiensi dan tepat guna Komitmen Mutu 

(Efisien) 

 Saya menyediakan fasilitas pengelolaan arsip dengan 

mandiri  Anti Korupsi (Mandiri) 
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2. Melaksanakan 

pengelolaan arsip 

dinamis aktif tekstual 

sesuai dengan 

peraturan 

 

a. Mencatat jenis arsip Sub Bagian 

Umum 

 

 

 Saya melaksanakan pencatatan jenis arsip sub bagian 

umum dengan penuh integritas agar hasil maksimal 

Akuntabilitas (Integritas) 

 Saya melaksanakan tugas mencatat arsip dengan penuh 

rasa tanggung jawab Akuntabilitas (Tanggung Jawab) 

 Saya melaksanakan pencatatan arsip dengan penuh 

ketelitian Komitmen Mutu (Teliti) 

 Sebagai Petugas dalam melaksanakan pencatatan arsip 

harus merahasiakan segala isi arsip. Etika Publik (Menjaga 

Rahasia) 
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 Sebagai ASN dalam melaksanakan tugas pencatatan harus 

efisien guna menghemat waktu dan tenaga. Komitmen 

Mutu (Responsif) 

b. Memisahkan arsip berdasarkan 

jenis dan kegiatan 

 

 Saya melaksanakan pemisahan arsip dengan konsisten 

sesuai peraturan dan petunjuk yang berlaku. Akuntabilitas 

(Konsisten) 

 Saya melaksanakan kegiatan pemisahan arsip dengan 

penuh tanggung jawab sehingga arsip dapat terpisah sesuai 

dengan jenis kegiatan Akuntabilitas (Tanggung jawab) 
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 Saya melaksanakan kegiatan memisahkan arsip dengan 

semangat sehingga kegiatan berjalan dengan efisien dan 

tepat Nasionalisme (Semangat) 

 Saya melaksanakan kegiatan memisahkan arsip dengan 

mengutamakan mutu sehingga mendapat hasil yang 

maksimal  Komitmen Mutu (Berorientasi pada mutu). 

c. Melakukan penginputan arsip 

kedalam daftar berkas arsip 

 Saya menginput arsip dengan kejelasan sehingga mudah 

dimengerti Akuntabilitas (Kejelasan). 

 Saya melaksanakan penginputan arsip dengan semangat 

sehingga pekerjaan terasa ringan Nasionalisme 

(Semangat). 
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 Saya melaksanakan kegiatan penginputan dengan sangat 

teliti sehingga tidak ada kesalahan Komitmen Mutu 

(Teliti). 

 Saya melaksanakan kegiatan dengan disiplin tepat waktu 

menyelesaikan  Anti Korupsi (Disiplin). 

d. Memembuat kode klasifikasi 

arsip sesuai dengan perihal/jenis 

kegiatan 

 Saya menulis dengan huruf dan nomor yang jelas sehingga 

mudah di mengerti Akuntabilitas (Kejelasan). 

 Saya melaksanakan tahapan kegiatan menulis dengan rasa 

penuh tanggung jawab Akuntabilitas (Tanggung Jawab). 

 Saya melaksanakan kegiatan menulis dengan penuh 

semangat dan keceriaan Nasionalisme (semangat). 
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 Saya menulis dengan efektif dan efisien sehingga bekerjaan 

tidak terasa berat Komitmen Mutu (Efektif). 

 Saya menyelesaikan tahapan kegiatan menulis kode arsip 

dengan disiplin tepat waktu  Anti Korupsi (Disiplin). 

e. Kemudian arsip disimpan pada 

filling cabinet 
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 Saya melaksanakan penyimpanan arsip dengan rasa penuh 

tanggung jawab Akuntabilitas (Tanggung Jawab). 

 Saya melaksanakan kegiatan dengan penuh semangat 

Nasionalisme (Semangat) 

 Saya melaksanakan penyimpanan arsip dengan menjaga 

informasi arsip dan informasi lain Etika Publik (Menjaga 

Informasi. 

 Saya melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan dan 

bertahap Komitmen Mutu (Berkelanjutan). 
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 Saya melaksanakan kegiatan dengan disiplin sehingga 

pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu  Anti Korupsi 

(Disiplin). 

3. Membuat panduan 

singkat pengelolaan 

arsip dinamis aktif 

(tekstual) sesuai 

peraturan bagi 

petugas 

 

a. Merangkum  dan menyusun 

materi panduan singkat 

pengelolaan arsip dinamis aktif 

(Tekstual) 

 

  

 

Dilaksanakan 

pada tanggal 20 

September 2021 

– 28 September 

2021 
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 Saya melaksanakan kegiatan merangkum dengan tanggung 

jawab Akuntabilitas (Tanggung jawab). 

 Saya melaksanakan tugas penyusunan buku panduan saya 

melaksanakan dengan bekerja keras Nasionalisme 

(Bekerjak keras). 

 Saya memberi yang terbaik dalam penyusunan buku 

panduan agar berguna bagi para pengguna Etika Publik 

(Memberi yang terbaik). 

 Saya melaksanakan kegiatan menyusun buku panduan 

dengan berorientasi pada mutu agar buku panduan lengkap 

Komitmen mutu (Berorientasi mutu). 

 Saya menyelesaikan kegiatan menyusun buku panduan 

dengan tepat waktu Anti Korupsi (Disiplin). 
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 b. Mencetak panduan singkat 

pengelolaan arsip dinamis aktif 

tekstual 

 

 Saya mencetak panduan singkat dengan transparan 

Akuntablitas (Transparan). 
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 Saya melaksanakan kegiatan dengan rasa tulus dan ikhlas 

Etika Publik (Tulus). 

 Saya melaksanakan kegiatan pencetakan buku panduan 

dengan perbaikan berkelanjutan jika ada kesalahan  

Komitmen Mutu (Perbaikan berkelanjutan). 

c. Menyampaikan kepada pimpinan 

bahwa  kegiatan telah 

dilaksanakan sekaligus sebagai 

bahan untuk mengevaluasi 

 

 

 



 

71 
 

 

 Saya akan menyampaikan hasil dengan atasan dan membuat 

janji temu sebelum jadwal pertemuan Etika Publik 

(Integritas). 

 Saya akan menyampaikan hasil dengan atasan dan bersikap 

sopan santun dengan, mengetuk pintu menemui Beliau 

diruangan mengucapkan salam Etika Publik (Sopan 

Santun). 

 Saat bertemu dengan pimpinan saya sangat menghormati 

saran dan masukan  Nasionalisme (Hormat). 
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4. Membuat panduan 

singkat peminjaman 

dan pengembalian 

arsip dinamis aktif 

(tekstual) 

 

a. Merangkum materi panduan 

singkat peminjaman dan 

pengembalian arsip 

 

 Saya melaksanakan kegiatan merangkum tata cara 

peminjaman dengan kerja keras Nasionalisme (Bekerja 

Keras) 

 Saya melaksanakan kegiatan merangkum dengan 

mengedepankan nilai tepat guna agar bermanfaat 

Komitmen Mutu (Tepat Guna). 

 Saya melaksanakan merangkum materi dengan penuh 

tanggung jawab Akuntabilitas (Tanggung Jawab). 

 Saya melaksanakan kegiatan merangkum materi dengan 

penuh disiplin agar dapat terselesaikan tepat waktu Anti 

Korupsi (Disiplin) 

Dilaksanakan 

pada tanggal 27 

September 2021 

– 1 Oktober 2021 
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 b. Menyusun materi panduan 

singkat peminjaman dan  

pengembalian arsip 

 

 Saya melaksanakan kegiatan menyusun materi panduan 

dengan kualitas dan mutu sehingga dapat berguna secara 

maksimal Komitmen Mutu (Kualitas mutu).  

 Saya melaksanakan dengan penuh tanggung jawab 

Akuntabilitas (Tanggung Jawab) 

 Saya melaksanakan dengan penuh semangat  

Akuntabilitas (Tanggung Jawab). 
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  c. Mencetak panduan singkat 

pengelolaan arsip 
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 Saya melaksanakan kegiatan mencetak panduan singkat 

dengan kejujuran Akuntabilitas (Jujur). 

 Saya melaksanakan kegiatan dengan semangat yang tinggi 

Nasionalisme (Semangat). 

 Saya melaksanakan kegiatan dengan rasa tulus  Etika 

Publik (Tulus) 
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5. Membuat video  

tentang sadar 

penting arsip 

 

a. Menyusun bahan materi untuk 

membuat video 

 

 

 Saya menyusun bahan dengan mengutamakan nilai tepat 

guna agar bermanfaat Komitmen Mutu (Tepat Guna). 

 Saya melaksanakan dengan penuh kerja keras 

Nasionalisme (Bekerja Keras) 

 Saya menyelesaikan kegiatan dengan tepat waktu dan 

disiplin  Anti Korupsi (disiplin) 

Dilaksanakan 

pada tanggal 27 

September 2021 

– 5 Oktober 2021 



 

77 
 

  b. Membuat dan menampilan video 

tentang sadar penting arsip 

 

  

 Saya membuat video dengan sistematis sehingga memiliki 

kejelasan dan mudah dipahami Akuntabilitas (Jelas). 
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 Saya membuat video dengan rasa penuh tanggung jawab 

Akuntabilitas (Tanggung jawab) 

 Saya membuat dan menampilkan video dengan rasa 

semangat Nasionalisme (Semangat). 

 Saya melaksanakan kegiatan membuat video dengan tulus 

Etika Publik (Tulus). 

 Saya membuat dan menampilkan video dengan kualitas dan 

mutu agar bermanfaat Komitmen mutu (kualitas dan 

mutu). 

 Saya membuat video dengan efektif Komitmen Mutu 

(Efektif). 

 Saya melaksanakan kegiatan membuat video dengan rasa 

peduli terhadap peningkatan pelayanan Anti Korupsi 

(Peduli) 

 Saya melaksanakan kegiatan membuat video dengan penuh 

rasa tanggung jawab Akuntabilitas (Tanggung Jawab). 
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  c. Menyampaikan kepada 

pimpinan bahwa kegiatan telah 

selesai dilaksanakan  

 

 

 Saya menghadap kepada pimpinan dengan memperhatikan 

etika sikap dan perilaku dengan baik  Etika Publik (Sapan 

santun). 

 Saat bertemu dengan pimpinan saya sangat menghormati 

saran dan masukan  Nasionalisme (Hormat). 

 

 

 
tabel  7 Pelaksanaan Kegiatan dan Aktualisasi Nilai Dasar 
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C. Kendala dan Solusi 

No. Kegiatan Kendala Solusi 

1. Menyediakan fasilitas pengelolaan arsip dinamis aktif 

tekstual (map folder, guide, out indikator)  

 

1. Peralatan kearsipan yang tidak 

dijual di Kabupaten Nabire seperti 

map arsip, guide, out indikator. 

1. Membeli peralatan sesuai standar 

ANRI dan mengirim 

menggunakan kapal cargo ke 

Nabire Papua Indonesia. 

2. Mengelola arsip dinamis aktif tekstual di Sub Bagian 

Umum 

1. Banyak arsip yang tercecer tidak 

satu berkas da nada beberapa 

arsip yang tidak ditemukan 

1. Bertanya kepada atasan 

langsung atau rekan kerja 

2. Peserta mengerjakan yang 

ditemukan terlebih dahulu  

 

3. Membuat panduan singkat pengelolaan arsip dinamis 

aktif (tekstual) sesuai peraturan bagi petugas 

1. Mahalnya percetakan di 

Kabupaten Nabire 

2. Tidak adanya jenis kertas yang 

mempunyai kualitas baik untuk 

membuat panduan singkat 

pengelolaan arsip dinamis aktif 

(tekstual) 

1. Mencetak sendiri menggunakan 

printer yang telah di setting 

kualitas printer nya 

2. Menggunakan jenis kertas 

standar HVS 
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4. Membuat panduan singkat peminjaman dan 

pengembalian arsip dinamis aktif (tekstual) 

 

1. Mahalnya percetakan di 

Kabupaten Nabire 

2. Tidak adanya jenis kertas yang 

mempunyai kualitas baik untuk 

membuat panduan singkat 

peminjaman dan pengembalian 

arsip 

1. Mencetak sendiri menggunakan 

printer yang telah di setting 

kualitas printer nya 

2. Menggunakan jenis kertas 

standar HVS 

 

Tabel  8 Kendala dan Solusi 
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D. Rencana Tindak Lanjut 

No. Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai Dasar Teknik Aktualisasi 

1 2 3 4 5 

1. Menyediakan fasilitas 

pengelolaan arsip dinamis 

aktif tekstual (map folder, 

guide, out indikator)  

 

Menyediakan sarana dan prasarana 

secara berkelanjutan 

 Komitmen mutu (Kualitas) 

Mengutamakan mutu dalam 

melaksanakan kegiatan 

sehingga mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

 Komitmen Mutu 

(Berkelanjutan) 

Melaksanakan kegiatan secara 

rutin dan berkelanjutan  

 

2.  Mengelola arsip dinamis 

aktif tekstual (mencatat 

dan memberkaskan 

arsip) 

Melaksanakan kegiatan alih media arsip, 

preservasi arsip, penyusutan arsip. 

 Komitmen mutu (Kualitas) 

Mengutamakan mutu dalam 

melaksanakan kegiatan 

sehingga mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

 Akuntabilitas (Tanggung 

Jawab) 
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Melaksanakan kegiatan dengan 

rasa tanggung jawab sehingga 

kegiatan dapat terselesaikan. 

 Komitmen Mutu 

(Berkelanjutan) 

Melaksanakan kegiatan secara 

rutin dan berkelanjutan. 

 Nasionalisme (Bekerjasama / 

Koordinasi) 

3. Membuat panduan singkat 

pengelolaan arsip dinamis 

aktif tekstual sesuai 

peraturan bagi petugas 

Membuat panduan dalam bentuk video   Komitmen Mutu (Inovasi) 

Melaksanakan kegiatan dengan 

inovasi berdasarkan tata cara 

yang berlaku atau standar yang 

digunakan. 

 Akuntabilitas (Tanggung 

Jawab) 

Melaksanakan kegiatan dengan 

rasa tanggung jawab sehingga 

kegiatan dapat terselesaikan 
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4. Membuat panduan 

peminjaman dan 

pengembalian arsip 

dinamis aktif tekstual 

 

Membuat video tata cara  peminjaman 

arsip 

 Nasionalisme (Berkoordinasi) 

Melaksanakan kegiatan dengan 

koordinasi dengan pimpinan 

sehingga kegiatan 

mendapatkan persetujuan dan 

arahan 

 Komitmen Mutu 

(Berkelanjutan) 

Melaksanakan kegiatan secara 

rutin dan berkelanjutan  

 

 

5.  Membuat video  tentang 

sadar penting arsip 

 

Membuat video tentang tata cara 

pengelolaan arsip dinamis (aktif dan in 

aktif). 

 Nasionalisme (Berkoordinasi) 

Melaksanakan kegiatan dengan 

koordinasi dengan pimpinan. 

 Komitmen Mutu 

(Berkelanjutan) 

Melaksanakan kegiatan secara 

rutin dan berkelanjutan  

 

 

Tabel  9  Rencana Tindak Lanjut



 

85 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Peserta melaksanakan kegiatan aktualisasi dan habituasi 

bertempat di Pengadilan Agama Nabire selama 1 bulan (30 Hari) dimulai 

pada tanggal 5 Agustus sampai 5 Oktober 2021. Aktualisasi dan 

Habituasi ini ditujukan sebagai bentuk penerapan hasil pembelajaran 

selama pelatihan dasar CPNS dan pembekalan teknis. Selama masa 

pelatihan dasar CPNS peserta dapat menerapkan nilai dasar pegawai 

negeri sipil yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, 

Komitmen Mutu, Anti Korupsi dan mempelajari peran serta 

kedudukan ASN yakni Manajemen ASN, Whole of Governance dan 

Pelayanan Publik.  

  Selama pelatihan dasar CPNS, peserta menuangkan ilmu dan 

pembekalan yang telah didapatkan kedalam laporan aktualisasi dengan 

core isu “Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif (Tekstual) di 

Sub Bagiam Umum Kesekretariatan Pengadilan Agama Nabire” 

dengan 5 (lima) kegiatan kreatif yang diantaranya : 

1. Menyediakan fasilitas pengelolaan arsip dinamis aktif tekstual 

(map folder, guide, dan out indikator). 

2. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif tekstual sesuai 

dengan peraturan dan perundang – undangan. 
3. Membuat panduan singkat pengelolaan arsip dinamis tekstual 

sesuai peraturan bagi petugas. 
4. Membuat panduan singkat  peminjaman dan pengembalian arsip 

dinamis aktif (tekstual) . 
5. Membuat video  tentang sadar penting arsip. 

Optimalisasi  dengan 5 kegiatan kreatif/inovasi tersebut juga dapat diterapkan 

dan sebagai bahan rujukan unit kerja lainya. 
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B. Rekomendasi  

Demi meningkatkan pelayanan khususnya dibidang administrasi 

kearsipan maka diperlukan sosialisasi secara nyata akan pentingnya 

pengelolaan arsip sehingga seluruh Aparatur Pengadilan Agama Nabire 

mengelola arsip yang diciptakan. Selain itu diperlukan pelatihan terkait dengan 

kearsipan dan teknologi yang digunakan  
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