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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Latihan dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) merupakan 

salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan amanat UU No.5 

Tahun 2014 tentang ASN. Calon pegawai negeri sipil wajib menjalani 

masa percobaan selama 1 tahun. Masa percobaan dilaksanakan 

melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk 

membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi 

nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul 

dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta 

kompetensi bidang.  

Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi yang 

memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN telah mengeluarkan 

produk hukum tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar 

calon pegawai negeri sipil. Produk hukum tersebut yaitu peraturan 

kepala Lembaga Administrasi Negara No. 12 Tahun 2018. 

Penyelenggaraan pelatihan ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan 

latihan dasar (Latsar) CPNS. Kegiatan latihan dasar CPNS ini 

memiliki tujuan untuk menanamkan beberapa nilai dasar yang harus 

dimiliki para CPNS sebagai aparatur sipil negara. Nilai-nilai tersebut 

yaitu terangkum dalam konsep ANEKA. Konsep ANEKA terdiri dari 

beberapa unsur, yaitu:  

1. Akuntabilitas, merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang 

harus dicapai suatu individu atau organisasi. Akuntabilitas terbagi 

menjadi dua yaitu akuntabilitas terhadap birokrasi pemerintah 

(vertikal) dan akuntabilitas terhadap masyarakat luas (horizontal)  

2. Nasionalisme, merupakan suatu tindakan yang mencerminkan 

sikap cinta tanah air. Sifat nasionalisme penting untuk dimiliki demi 
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menghilangkan ego-sektoral dalam berbagai aspek seperti suku, 

agama, dan ras.  

3. Etika Publik, merupakan suatu nilai atau acuan yang dijadikan 

sebagai penilaian dalam konteks baik dan buruk nya suatu tindakan 

di mata publik. 

4. Komitmen Mutu, merupakan suatu tindakan yang memiliki 

orientasi kepada pemberian kualitas (mutu) layanan yang optimal. 

Komitmen mutu memiliki 4 konsep dasar yaitu efektivitas, efisiensi, 

inovasi, dan mutu.  

5. Anti Korupsi, merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan suatu 

individu atau organisasi dalam rangka menolak nilai-nilai korupsi, 

kolusi, dan nepotisme (KKN). 

  Pentingnya seorang CPNS diberi pemahaman tentang nilai 

dasar ANEKA, dikarenakan seorang CPNS diharapkan dapat 

menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA sebagai pedoman perilaku 

dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan pedoman dalam menjalani 

profesinya, sehingga membentuk kader ASN yang berkualitas dan 

profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya. 

Selain nilai-nilai dasar ASN yang tertuang dalam ANEKA, 

para CPNS juga mendapatkan pengetahuan mengenai peran dan 

kedudukan ASN dalam roda pemerintahan. Peran dan kedudukan 

ASN dalam roda pemerintahan memiliki 3 konsep dasar 

pembelajaran yaitu whole of government (WoG), manajemen ASN, 

dan pelayanan publik. Setelah mendapat pembekalan mengenai 

nilai-nilai dasar ASN dan peran serta kedudukan ASN dalam 

pemerintah, para CPNS diberi tugas untuk membuat rancangan 

aktualisasi mengenai isu-isu terkait di unit kerja masing-masing.  

Sesuai konsultasi dan observasi penulis di Pengadilan Agama 

Nabire diperoleh beberapa temuan isu sebagai berikut : 
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1. Belum optimalnya manajemen arsip surat masuk dan 

surat keluar. 

2. Belum optimalnya akses internet kantor. 

3. Belum optimalnya sistem antrian sidang. 

Berdasarkan hasil analisa isu, didapatkan hasil isu utama, 

yaitu “Belum optimalnya manajemen arsip surat masuk dan 

surat keluar”. Isu ini menjadi prioritas utama dan penting untuk 

diselesaikan. Hal ini dikarenakan manajemen arsip surat diperlukan 

untuk mengatur jumlah arsip surat yang besar agar bisa diakses 

dengan efisien dan efektif sehingga diharapkan dapat memberikan 

data dan informasi yang akurat.  

Rancangan aktualisasi ini akan dihabituasikan di unit kerja 

selama 1 bulan. Dengan adanya tugas rancangan aktualisasi, 

diharapkan para CPNS kelak akan menjadi ASN yang dapat 

membiasakan diri menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan memahami 

kedudukan serta perannya sebagai ASN di pemerintahan. 

B. Tujuan 

1. Membentuk PNS yang professional, berkarakter, berintegrasi 

sesuai dengan bidang tugas. 

2. Mampu mengidentifikasi  dan mengatasi permasalahan / isu yang 

dihadapi satuan kerja.  

3. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan rangkaian kegiatan 

Pelatihan Dasar CPNS Mahkamah Agung RI. 

4. Mampu berperan aktif dalam mencapai visi dan misi organisasi. 

C. Manfaat 

1. Meningkatkan pemahaman penulis dan mampu untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai dasar ANEKA dan berprinsip 

pada kedudukan serta peran ASN dalam NKRI, yaitu Manajemen 

ASN, Whole of Government dan Pelayanan Publik sebagai 

landasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
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2. Menyelesaikan permasalahan di satuan kerja dalam 

memanajemen arsip surat masuk dan surat keluar. 

3. Ruang Lingkup 

1. Aplikasi yang dibangun digunakan untuk manajemen data yang 

berkaitan dengan arsip surat masuk dan surat keluar pada 

Pengadilan Agama Nabire. 

2. Aplikasi yang dibangun berbentuk website dengan bahasa 

pemrograman HTML dan PHP. 

3. Nilai nilai dasar profesi ASN hanya terbatas pada lima nilai dasar 

yaitu: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu 

dan anti korupsi. 

4. Kegiatan yang dilaksanakan pada rancangan aktualisasi ini 

adalah kegiatan yang telah direncanakan dalam rancangan 

aktualisasi dan tidak menutup kemungkinan kegiatan tersebut 

akan bertambah karena adanya perintah dari pimpinan dan 

kegiatan yang berasal dari inisiatif penulis. 

5. Waktu pelaksanaan rancangan aktualisasi ini dibatasi waktu 

selama pelaksanaan habituasi di Pengadilan Agama Nabire. 

BAB II 

DESKRIPSI ORGANISASI 

A. Tusi, Visi, Misi dan nilai Organisasi. 

1. 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: 

 Perkawinan 

 Waris 

 Wasiat 
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 Hibah 

 Wakaf 

 Zakat 

 Infaq 

 Shadaqah 

 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 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) Undang-

undang Nomor No. 3 Tahun 2006). 
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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. 

2. 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” 

3. 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; 
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c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di 

Pengadilan Agama Nabire; 

d. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana Peradilan 

Agama berbasis tehnologi informasi; 

4. 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) Undang-Undang 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 

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 
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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 

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. 
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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 terselenggaranya 

proses Peradilan yang Jujur dan Adil, serta dihasilkannya suatu 

putusan yang mempertimbangkan Pendapat/ Kepentingan para 

pihak terkait. Untuk itu, Aparatur Peradilan 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. 
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B. Struktur Organisasi. 

 
Gambar 1. Struktur organisasi 

 

C. Gambaran Unit Kerja dan Tusi Penulis. 

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 PA. Jayapura, PA. Biak, PA. 

Merauke, PA. Fakfak dan PA. Sorong. PA. Wamena, PA. Serui dan 

PA. Wamena.  PA Nabire semula berkantor di jalan merdeka Nabire 
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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 penulis dengan formasi jabatan pranata komputer yang 

diberikan selama bekerja di Pengadilan Agama Nabire yaitu : 

1. Mengelola data website pengadilan. 

2. Merancang dan membangun / membuat aplikasi sistem 

informasi. 

3. Instalasi sistem informasi. 

4. Melakukan deteksi dan perbaikan kerusakan pada sistem 

informasi dan sistem komputer. 

5. Menyusun laporan data dan informasi untuk transparansi di 

website. 

6. Melakukan instalasi dan atau upgrade sistem komputer 

software. 

 

BAB III 

ANALISA ISU DAN GAGASAN PEMECAH ISU 

 

A. Identifikasi Isu 

Terdapat beberapa isu yang ditemukan dan berkembang dalam 

satuan kerja penulis yang menjadi pilihan untuk diangkat menjadi isu 

utama atau core issue. Pilihan isu tersebut didapatkan melalui 

penelusuran, pengamatan, pengalaman dan konsultasi dari penulis 
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selama bekerja di satuan kerja. Adapun deskripsi isu tersebut 

diteropong menggunakan konsep peran dan kedudukan ASN 

(Manajemen ASN, Pelayan publik dan WoG)  sebagai berikut:  

1. Belum optimalnya manajemen arsip surat masuk dan surat keluar. 

Jika diteropong dari sisi manajemen ASN terdapat 

kelemahan dalam kegiatan penataan arsipnya, petugas yang 

ditugaskan kurang memiliki kemampuan dalam pengelolaan arsip 

surat berakibat kurang teliti dalam menyortir surat, sehingga sering 

dijumpai penempatan arsip tidak sesuai dengan subyeknya yang 

akan berdampak jika arsip surat sulit dicari apabila diperlukan 

kembali. Arsip surat yang disimpan juga akan mengalami resiko 

hilang ataupun rusak tanpa adanya backup digital. Dari sisi 

pelayanan publik terdapat kelemahan pada sarana dan prasarana, 

belum adanya ruang khusus untuk penyimpanan arsip surat. 

Kondisi tersebut menyebabkan penyimpanan arsip diserahkan ke 

seksi atau bagian masing-masing yang bersangkutan sehingga 

keamanan surat kurang terjamin serta eisiensi dan efektifitas ruang 

tidak optimal, serta pencarian arsip surat yang ingin digunakan 

kembali akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dari sisi WoG, 

belum efektif dan efisiennya manajemen arsip surat juga timbul 

karena belum adanya integrasi antar seksi karena penyimpanan 

arsip diserahkan ke seksi atau bagian masing-masing yang 

bersangkutan. 

2. Belum optimalnya akses internet kantor.  

Jika diteropong dari segi manajemen ASN hal ini akan 

berakibat pada terhambatnya kinerja pegawai instansi, karena 

hampir semua aplikasi yang digunakan berbasis internet, 

contohnya terhambatnya sinkronasi data SIPP. Dari segi pelayanan 

publik hal ini akan berdampak pada kecepatan pelayanan dan 

kenyamanan lingkungan. Kecepatan pelayanan publik akan 

terhambat ketika ingin mengakses pelayanan pengadilan melalui 
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jaringan umum di pengadilan, contohnya seperti terhambatnya 

akses pelayanan e-court, terhambatnya akses pelayanan gugatan 

mandiri dan terhambatnya akses survei kepuasan masyarakat. Dari 

segi WoG terdapat kelemahan pada kerjasama antar instansi 

dengan penyedia jasa layanan internet, ini disebabkan karena 

belum tersedianya kabel fiber optic di kawasan kantor PA Nabire. 

3. Belum optimalnya sistem antrian sidang. 

Saat ini PA Nabire mengalami kendala dalam sistem antrian 

sidang dikarenakan kegagalan fungsi sistem aplikasi. Jika 

diteropong dari segi manajemen ASN hal ini disebabkan karena 

kurangnya keahlian dan kemampuan ASN dalam perbaikan sistem 

aplikasi antrian sidang. Dari segi pelayanan publik sistem antrian 

sekarang memiliki kelemahan pada kecepatan, efektiftas dan 

efisiensi pelayanan karena pada proses antrian sidang masih di 

tulis secara manual, dan proses pemanggilan sidang masih 

konvesional menggunakan mikrofon, hal ini tentu tidak efektif jika 

terdapat banyak antrian. Dari segi WoG sistem antrian saat ini 

belum adanya sinergitas antara pendaftaraan antrian sidang 

dengan pemanggilan antrian sidang. Pendaftaraan antrian sidang 

masih ditulis secara manual dan pemanggilan antrian sidang masih 

menggunakan pemanggilan konvesional. 

B. Isu Utama dan Gagasan Pemecah Isu 

Dalam menentukan Isu utama (core issue), Penulis menggunakan 

teknik tapisan USG dengan tiga indikator penentu kualitas isu yang 

diangkat, diantaranya:  

a) Urgency yakni Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, 

dianalisis dan ditindaklanjuti. 

b) Seriousness yakni seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan 

dengan akibat yang ditimbulkan. 

c) 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. Tabel bobot nilai kualitas isu metode USG (skala likert). 

 

Berikut hasil penentuan core issue dengan metode tapisan USG: 

No Isu U S G Skor Rangking 

1 Belum optimalnya manajemen 

arsip surat masuk dan surat 

keluar. 

4 4 5 13 I 

2 Belum optimalnya akses internet 

kantor 

4 4 4 12 II 

3 Belum optimalnya sistem antrian 

sidang. 

 

4 3 3 10 III 

Tabel 2. tabel tapisan isu metode USG 

Dari tapisan USG diatas terpilih Isu utama (core isu) yaitu : Belum 

optimalnya manajemen arsip surat masuk dan surat keluar. 

Pemberian nilai “4” pada kolom “U” (urgency) dikarenakan penulis 

menganggap isu tersebut mendesak untuk ditindaklanjuti agar proses 

manajemen arsip surat lebih efektif dan efisien. 
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Pemberian nilai “4” pada kolom “S” (Seriousness) karena penulis menilai 

dampak isu tersebut serius, penyimpanan arsip surat saat ini akan 

memiliki resiko kehilangan, rusak dan dalam proses pencarian arsip surat 

akan membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Pemberian nilai “5” pada kolom “G” (Growht) karena penulis menilai 

pertumbuhan isu tersebut sangat tinggi, berdasarkan data PA Nabire 

arsip surat masuk dan surat keluar sebagai berikut : 

No Tahun Jumlah Surat Masuk Jumlah Surat Keluar 

1 2018 401 449 

2 2019 203 463 

3 2020 205 457 

Table 3. Data surat masuk dan keluar PA Nabire 

Dari data diatas dapat kita lihat jumlah surat masuk dan keluar dari 

tahun 2018-2020 cukup banyak, dampak jika isu tidak segera diatasi 

maka arsip surat semakin lama akan menumpuk, lambatnya pencarian 

dokumen, dokumen hilang atau rusak, sehingga dalam penyimpanan 

arsip surat perlu adanya ahli/ petugas yang memiliki kualifikasi dalam 

penataan, perawatan dan pemeliharaan arsip surat. Arsip surat perlu 

adanya backup data digital agar mudah dalam pencarian data / dokumen 

sehingga mengurangi resiko jika arsip surat dalam bentuk fisik rusak atau 

hilang. 

Guna mengetahui akar penyebab dari core isu : Belum optimalnya 

manajemen arsip surat masuk dan surat keluar, penulis melakukan 

analisa dengan menggunakan diagram fishbone. Hasil analisa yang 

didapat adalah sebagai berikut: 
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Penyebab Akibat 

 

Belum 

optimalnya 

manajemen 

arsip surat 

masuk dan 

surat keluar 

Tabel 4. Fishbone diagram 

Penjelasan penyebab : 

1. Sistem 

 Saat ini PA Nabire belum memiliki sistem/aplikasi untuk memanajemen 

arsip surat masuk dan surat keluar. 

2. Skill 

 Kecapakapan petugas dalam menata, memelihara dan perawatan arsip 

surat kurang. 

 Keahlian petugas menggunakan aplikasi komputer masih kurang. 

3. Metode 

 Metode pencarian arsip yang ingin digunakan kembali membutuhkan 

waktu relatif lama. 

 Pencatatan arsip surat masuk dan keluar hanya menggunakan 

pencatatan konvesional pada agenda buku surat masuk dan keluar. 

 Belum adanya backup digital arsip surat. 

 

Setelah mengetahui penyebab dari core isu : “Belum optimalnya 

manajemen arsip surat masuk dan surat keluar” maka didapatkan 

gagasan pemecah isu yaitu “Optimalisasi manajemen arsip surat 

masuk dan keluar di Pengadilan Agama Nabire”. dari gagasan 

pemecah isu tersebut didapatkan gagasan-gagasan dalam 
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menyelesaikan isu berdasarkan akar penyebab dari core isu sebagai 

berikut : 

1. Membuat aplikasi manajemen arsip surat masuk dan keluar. 

(mengatasi akar penyebab dari segi sistem). 

2. Melakukan rekap surat masuk dan keluar pada aplikasi 

manajemen arsip surat. (mengatasi akar penyebab dari segi 

metode). 

3. Pelatihan dan sosialisasi petugas terkait penggunaan aplikasi 

manajemen arsip surat. (mengatasi akar penyebab dari segi skill). 

4. Membuat buku panduan penggunaan aplikasi manajemen arsip 

surat.  (mengatasi jika petugas arsip surat berganti) 

C. Kegiatan-kegiatan kreatif Pemecah Isu 

Setelah didapatkan gagasan-gagasan pemecah isu dari core isu, 

maka untuk mewujudkan gagasan pemecah isu tersebut terdapat 

kegiatan-kegiatan kreatif  dan tahapan-tahapan kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Membuat aplikasi manajemen arsip surat. 

Tahapan kegiatan :  

a) Membuat jadwal/janji bertemu dengan pimpinan. 

b) Berkonsultasi dengan pimpinan yang sekaligus menjadi 

mentor terkait kegiatan membuat aplikasi manajemen arsip 

surat. 

c) Membuat rancangan aplikasi manajemen arsip surat. 

d) Membuat aplikasi manajemen arsip surat. 

e) Ujicoba aplikasi manajemen arsip surat. 

f) Pelaporan evaluasi dan perbaikan aplikasi manajemen arsip 

surat. 

2. Melakukan rekap arsip surat masuk dan keluar pada aplikasi 

manajemen arsip surat. 

Tahapan kegiatan : 
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a) Bekonsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan rekap asip  

surat masuk dan keluar pada aplikasi manajemen arsip surat. 

b) Mengumpulkan data dan berkas/dokumen  fisik surat masuk 

dan surat keluar. 

c) Melakukan scaning/pemindaian berkas/dokumen surat 

masuk dan keluar. 

d) Memasukkan hasil scan ke dalam aplikasi manajemen arsip 

surat. 

3. Pelatihan dan sosialisasi petugas terkait penggunaan aplikasi 

manajemen arsip surat. 

Tahapan kegiatan : 

a) Berkonsultasi dengan pimpinan mengenai kegiatan pelatihan 

dan sosialisasi petugas terkait penggunaan aplikasi 

manajemen arsip surat. 

b) Mempersiapkan sarana dan prasarana serta materi pelatihan 

dan sosialisasi. 

c) Membuat jadwal serta mengundang peserta pelatihan dan 

sosialisasi kepada petugas yang terkait.  

d) Memberikan pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi 

manajemen arsip surat kepada petugas yang terkait. 

4. Membuat buku panduan penggunaan aplikasi arsip surat. 

a) Berkonsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan pembuatan 

buku panduan penggunaan aplikasi manajemen arsip surat. 

b) Membuat rancangan buku panduan penggunaan aplikasi 

manajemen arsip surat. 

c) Membuat, merangkum serta menyusun buku panduan 

aplikasi manajemen arsip surat. 

d) Mencetak buku panduan penggunaan aplikasi manajemen 

arsip surat.
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BAB IV 
LAPORAN AKTUALISASI 

 
A. Rancangan Aktualisasi Nilai Dasar 

 
Matrik Rancangan Aktualisasi 

 
No 

 
Kegiatan 

 
 

 
Tahapan 

 
 

 
Output 

 
 

 
Pemaknaan 

Keterkaitan Nilai 
Nilai Dasar ANEKA  

 
Kontribusi 

Terhadap Visi 
dan Misi 

Organisasi 

 
Penguatan Nilai-
Nilai Organisasi 

 
Time 

Schedule 
(Penjadwalan

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membuat aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

1.1 Membuat 
jadwal/janji 
bertemu dengan 
pimpinan. 
 

Tersedianya 
aplikasi 
manajemen 
arsip surat. 

Nasionalisme : 

(Sila ke 4) Saya akan 
berkonsultasi 
mengenai jadwal/janji 
pertemuan dengan 
cara musyawarah 
dalam menentukan 
jadwal kapan 
bertemu dengan 
pimpinan tanpa 
memaksakan 
kehendak. 
 

Dengan kegiatan 
pembuatan 
aplikasi 
manajemen arsip 
surat akan 
berkontribusi 
pada visi misi 
oganisasi yaitu 
Meningkatkan 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
Peradilan Agama 

Dengan kegiatan 
ini akan 
tercapainya 
penguatan nilai 
organisasi yaitu 
akuntabilitas dan 
kemandirian. 

Kegiatan ini 
akan 
berlangsung 
dari tanggal 7 
Juni s.d 25 
Juni 2021 
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Etika publik: 

(Menghargai 
komunikasi, 
konsultasi dan 
kerjasaman) Saya 
akan berkomunikasi 
menggunakan 
bahasa yang santun 
saat membuat 
jadwal/janji bertemu 
dengan pimpinan 
agar pimpinan 
merasa dihargai. 
 
Akuntabilitas : 

(Konsistensi) Saya 
akan berkomitmen 
untuk datang tepat 
waktu sesuai 
jadwal/janji yang 
telah disepakati. 
 

berbasis 
tehnologi 
informasi 

  1.2 Berkonsultasi 
dengan pimpinan 
yang sekaligus 
menjadi mentor 
terkait kegiatan 
membuat 

 Etika publik: 
(Menghargai 
komunikasi, 
konsultasi dan 
kerjasaman) Saya 
akan berkomunikasi 
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aplikasi 
manajemen arsip 
surat. 

menggunakan 
bahasa yang santun 
saat berkonsultasi 
dengan pimpinan 
agar pimpinan 
merasa dihargai. 
 
Akuntabilitas : 
(Kepimimpinan) Saya 
akan meminta 
persetujuan pimpinan 
terkait kegiatan yang 
akan saya 
laksanakan. 
 
Komitmen mutu : 

(Rasional, 
keterbukaan) Saya 
akan menyampaikan 
informasi kepada 
pimpinan tentang isu 
permasalahan yang 
diangkat dan 
rancangan kegiatan 
yang akan 
dilaksanakan secara 
rasional dan 
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keterbukaan 
informasi. 

  1.3  Membuat 
rancangan 
aplikasi 
manajemen arsip 
surat.  

 Akuntabilitas :  

(Tanggung jawab) 
Saya akan membuat 
rancangan aplikasi 
sesuai tupoksi saya 
dan bertanggung 
jawab dengan tugas / 
amanah yang 
diberikan pimpinan. 
 
Akuntabilitas : 

(Kepimimpinan) Saya 
akan meminta 
persetujuan pimpinan 
terkait rancangan 
aplikasi. 
 
Akuntabilitas : 

(Kejelasan) Saya 
akan membuat 
rancangan aplikasi 
sesederhana 
mungkin dan jelas 
agar mudah 
dimengerti oleh 
pimpinan. 
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Anti korupsi :  

(Sederhana) Karena 
masih dalam tahap 
rancangan, saya 
akan menggunakan 
kertas bekas dalam 
menyusun rancangan 
aplikasi saya untuk 
mengurangi 
pemakaian kertas 
kantor. 
 
Etika publik : 

(Membuat keputusan 
berdasarkan 
keahlian) Saya akan 
menyusun rancangan 
aplikasi sesuai 
dengan keahlian 
pendidikan dan 
profesi saya. 
 
Etika publik : 

(Santun) Saya akan 
memaparkan 
rancangan aplikasi 
dengan 
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menggunakan 
bahasa yang santun 
dan ramah untuk 
menghormati 
pimpinan. 

  1.4  Membuat 
aplikasi 
manajemen arsip 
surat. 

 Nasionalisme : (Rela 

berkorban) Saya 
akan mengorbankan 
waktu luang diluar 
jam kerja untuk 
membuat aplikasi jika 
diperlukan sebagai 
bentuk tanggung 
jawab terhadap tugas 
yang diberikan. 
  
Etika publik : 

(Membuat keputusan 
berdasarkan 
keahlian) Saya akan 
membuat aplikasi 
sesuai dengan 
keahlian pendidikan 
dan profesi saya. 
 
Komitmen mutu : 

(Inovatif, Kreatifitas) 
saya akan membuat 
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desain aplikasi 
semenarik mungkin 
berdasarkan inovasi 
dan kreatifitas yang 
saya miliki. 
 
Anti Korupsi : 

(Disiplin) Saya akan 
berusaha semaksimal 
mungkin membuat 
aplikasi sesuai 
dengan time 
schedule yang telah 

dibuat dan disepakati. 
 
Anti Korupsi : (Jujur) 

Saya akan 
menyertakan sumber 
referensi dalam 
pembuatan aplikasi 
ini, agar menghindari 
tindakan plagiarisme. 
 
 

  1.5  Ujicoba aplikasi 
manajemen arsip 
surat. 

 Komitmen mutu : 

(Berorientasi pada 
mutu) Saya akan 
melakukan ujicoba  
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berulang untuk 
megetahui dan 
mengatasi bug 

(kesalahan sistem) 
guna menjamin 
kualitas mutu 
aplikasi. 
 
Etika publik : 

(Membuat keputusan 
berdasarkan 
keahlian) Saya akan 
berusaha melakukan 
perbaikan aplikasi 
sesuai dengan 
keahlian pendidikan 
dan profesi saya. 
 
Anti korupsi : 

(Mandiri) Saya akan 
berusaha semaksimal 
mungkin 
mengerjakan 
perbaikan aplikasi 
secara mandiri 
dengan cara 
mempelajari literatur 
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dan mencari referensi 
dari buku/ internet. 
 
Anti Korupsi : (Jujur) 

Saya akan 
menyertakan sumber 
referensi dalam 
perbaikan aplikasi ini, 
agar menghindari 
tindakan plagiarisme. 

  1.6  Pelaporan 
evaluasi kepada 
pimpinan dan 
perbaikan 
aplikasi 
berdasarkan 
masukan 
pemimpin. 

 Akuntabilitas : 

(Tanggung jawab) 
Saya akan membuat 
laporan sebagai 
bentuk tanggung 
jawab atas tugas / 
amanah yang 
diberikan pimpinan.  
  
Anti korupsi : (Jujur) 

Saya akan 
melaporkan hasil 
evaluasi kepada 
pemimpin tanpa 
adanya manipulasi 
data terkait hasil 
evaluasi. 
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Nasionalisme : 

(Musyawarah, sila ke 
4) Saya akan 
berdiskusi dengan 
pimpinan terkait 
perbaikan aplikasi 
yang diperlukan 
dengan cara 
mendengarkan kritik 
dan saran pimpinan 
dengan 
mengutamakan 
musyawarah dan 
tidak memaksakan 
kehendak pribadi. 
 

Etika publik: 

(Menghargai 
komunikasi, 
konsultasi dan 
kerjasaman) Saya 
akan berkomunikasi 
menggunakan 
bahasa yang santun 
saat berdiskusi 
dengan pimpinan 
agar pimpinan 
merasa dihargai.  
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Komitmen mutu : 

(Responsif) Saya 
akan segera 
memperbaiki aplikasi 
sebagai bentuk 
respon atas masukan 
dan saran yang 
diberikan pimpinan. 
 

2. Melakukan rekap 

arsip surat masuk 

dan keluar pada 

aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

2.1 Bekonsultasi 
dengan pimpinan 
terkait kegiatan 
rekap asip  surat 
masuk dan keluar 
pada aplikasi 
manajemen arsip 
surat. 

Terdatanya 
rekap arsip 
surat masuk 
dan surat 
keluar pada 
aplikasi 
manajemen 
arsip surat. 

Akuntabilitas : 

(Kepimimpinan) Saya 
akan meminta 
persetujuan pimpinan 
terkait kegiatan yang 
akan saya 
laksanakan. 
 
Etika publik: 

(Menghargai 
komunikasi, 
konsultasi dan 
kerjasaman) Saya 
akan berkomunikasi 
menggunakan 
bahasa yang santun 
saat berkonsultasi 
dengan pimpinan 

Dengan 
melakukan 
kegiatan rekap 
arsip surat masuk 
dan keluar pada 
aplikasi 
manajemen arsip 
surat akan 
berkontribusi 
terhadap 
pencapaian visi 
dan misi 
organisasi yaitu 
Mewujudkan 
pelayanan prima 
Pengadilan 
Agama Nabire 
yang sederhana, 

Dengan kegiatan 
ini akan 
tercapainya 
penguatan nilai 
organisasi yaitu 
integritas, 
kejujuran dan 
keterbukaan. 

Kegiatan ini 
akan 
berlangsung 
dari tanggal 
23 Juni – 2 
Juli 2021 
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agar pimpinan 
merasa dihargai. 
 
Komitmen mutu : 

(Pengawasan) Saya 
akan meminta 
pemimpin untuk 
mengawasi kegiatan 
yang akan saya 
lakukan guna 
mengawal jalannya 
kegiatan yang akan 
saya lakukan agar 
lebih efektif. 
 

tepat waktu dan 
Meningkatkan 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
Peradilan Agama 
berbasis 
tehnologi 
informasi. 

  2.2 Mengumpulkan 

data dan berkas  fisik 

surat masuk dan 

surat keluar. 

 Etika publik : 

(Akurat) Saya akan 
mempersiapkan 
berkas/dokumen 
yang diperlukan 
secara akurat, agar 
disaat melakukan 
kegiatan dapat 
meminimalkan 
hambatan. 
 
Komitmen mutu : 

(Efektif, Efisien) Saya 
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akan mengumpulkan 
dan menyusun 
berkas/dokumen agar 
dalam melaksanakan 
kegiatan selanjutnya 
lebih efektif dan 
efisien. 

  2.3 Melakukan 

scanning / 

pemindaian berkas 

surat masuk dan 

keluar. 

 Anti korupsi : (Jujur)  

 Saya akan 
Melakukan kegiatan 
scan dokumen guna 
melakukan 
penyalinan dokumen 
fisik ke dalam bentuk 
soft file dengan jujur, 
sehingga dapat 
menghindarkan diri 
terhadap salah satu 
dari tujuh kelompok 
anti korupsi, yaitu 
PERBUATAN 
CURANG yang 
dikaitkan dengan 
pasal 9 UU No. 31 
Tahun 1999 jo. UU 
No. 20 Tahun 2001 
tentang Tindak 
Pidana Korupsi 
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mengenai pemalsuan 
surat karena 
penyalinan dokumen 
menggunakan alat 
scan harus dilakukan 
dengan jujur untuk 
menghindari 
pemalsuan dokumen 
dengan melakukan 
pengeditan pada 
dokumen hasil scan 
tersebut. 
 
Komitmen mutu : 

(Motivasi) Saya akan 
menyiapkan alat scan 

yang digunakan 
untuk pendataan 
arsip dokumen 
dengan penuh 
motivasi dan 
semangat agar 
kegiatan ini dapat 
berjalan sesuai 
dengan yang 
direncanakan. 
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Komitmen mutu : 

(Efisien) Saya akan 
menyederhanakan 
ukuran file, sehingga 
akan lebih efisien 
dalam pengunggahan 
dan penyimpanan file 
dokumen. 
 
Akuntabilitas : 

(Kejelasan) Saya 
akan melakukan 
penamaan file hasil 
scan sesuai dengan 

deskripsi dokumen 
surat agar jelas dan 
memudahkan dalam 
meyortir file. 
 
Akuntabilitas : 
(Konsisten) Saya 

akan mengubah 
format file menjadi 
bentuk .pdf  secara 
konsisten. 

  2.4 Memasukkan / 

mengunggah hasil 

 Akuntabilitas : 

(integritas) Saya akan 
mengunggah file 
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scan ke dalam 

aplikasi arsip surat. 

scan sesuai dengan 

nama dan deskripsi 
surat, sehigga 
adanya kesesuaian 
data/file yang 
diunggah dengan 
deskripsi surat. 
 
Etika publik : 

(akurat) Saya akan 
mengunggah file 
dengan cermat 
sehingga dapat 
terwujud sebagai 
sumber informasi 
yang akurat bagi 
seluruh pegawai yang 
akan menggunakan 
aplikasi manajemen 
arsip surat. 
 
Etika publik : 

(cermat) Saya akan 
melakukan autorisasi 
pengguna yang dapat 
mengakses aplikasi, 
dengan adanya 
pembatasan akses 
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maka dapat 
menghindari 
penyalagunaan 
data/dokumen dari 
pihak lain. 

3. Pelatihan dan 

sosialisasi petugas 

terkait 

penggunaan 

aplikasi 

manajemen arsip 

surat 

3.1 Berkonsultasi 

dengan pimpinan 

mengenai kegiatan 

pelatihan dan 

sosialisasi petugas 

terkait penggunaan 

aplikasi manajemen 

arsip surat. 

Terlaksananya 
kegiatan 
pelatihan dan 
sosialisasi 
petugas terkait 
penggunaan 
aplikasi 
manajemen 
arsip surat. 

Akuntabilitas : 

(Kepimimpinan) Saya 
akan meminta 
persetujuan pimpinan 
terkait kegiatan yang 
akan saya 
laksanakan. 
 
Akuntabilitas : 

(Kejelasan) Saya 
akan mencatat saran 
yang diberikan 
pimpinan dengan 
jelas dengan cara 
mencatat point-point 
secara rinci dan rapi 
agar mudah dibaca 
dan dipahami. 
 
Etika publik: 

(Menghargai 
komunikasi, 
konsultasi dan 

Dengan 
melaksanakan 
kegiatan 
pelatihan dan 
sosialisasi 
petugas terkait 
penggunaan 
aplikasi 
manajemen arsip 
surat akan 
berkontribusi 
terhadap visi dan 
misi organisasi 
yaitu 
Meningkatkan 
tersedianya 
sarana dan 
prasarana 
Peradilan Agama 
berbasis 
tehnologi 
informasi; 

Dengan kegiatan 
ini, akan tercapai 
pengutan nilai 
organisasi yaitu 
ketidakberpihaka
n. 

Kegiatan ini 
akan 
berlangsung 
dari tanggal 5 
Juli s.d 7 Juli 
2021 
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kerjasaman) Saya 
akan berkomunikasi 
menggunakan 
bahasa yang santun 
saat berkonsultasi 
dengan pimpinan 
agar pimpinan 
merasa dihargai. 
 
Komitmen mutu : 

(Pengawasan) Saya 
akan meminta 
pemimpin untuk 
mengawasi kegiatan 
yang akan saya 
lakukan guna 
mengawal jalannya 
kegiatan yang akan 
saya lakukan agar 
lebih efektif. 
 

  3.2 Mempersiapkan 

sarana dan 

prasarana serta 

materi pelatihan dan 

sosialisasi. 

 Akuntabilitas : 

(Tanggung jawab) 
Saya akan 
bertanggung jawab 
mempersiapkan 
materi pelatihan dan 
sosialisasi 
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berdasarkan data dan 
materi yang sesuai 
dengan kebutuhan 
peserta pelatihan dan 
sosialisasi. 
 
Anti Korupsi : 

(Sederhana) Saya 
akan menyiapakan 
dan menggunakan 
sarana dan 
prasarana dengan 
sederhana yang 
sudah tersedia 
dikantor, agar tidak 
merugikan keuangan 
negara. 

  3.3 Membuat jadwal 

serta mengundang 

peserta pelatihan 

dan sosialisasi 

kepada petugas 

yang terkait.  

 Etika publik: 

(Menghargai 
komunikasi, 
konsultasi dan 
kerjasaman) Saya 
akan berkomunikasi 
menggunakan 
bahasa yang santun 
saat mengundang 
calon peserta, 
sehingga terjalin 
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komunikasi yang baik 
dan calon peserta 
merasa kehadirannya 
diharapkan. 
 
Nasionalisme : 

(Berlaku adil Sila ke 
2) Saya akan 
mengundang calon 
peserta pelatihan 
secara objektif, dan 
menghidari perilaku 
SARA. 
 

  3.4 Memberikan 

pelatihan dan 

sosialisasi 

penggunaan aplikasi 

manajemen arsip 

surat kepada 

petugas yang terkait 

 Nasionalisme : (Sila 

1) Saya akan berdoa 
sebelum memulai 
kegiatan, agar 
kegiatan yang 
dilaksanakan lancar, 
tepat waktu dan 
bermanfaat. 
 
 Akuntabilitas : 

(Kejelasan) Saya 
akan memaparkan 
materi / modul 
pelatihan dan 
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sosialisasi agar 
peserta pelatihan dan 
sosialisai dengan 
jelas sehingga 
peserta paham 
tentang materi/modul 
yang disampaikan. 
 
Etika publik: 

(Menghargai 
komunikasi, 
konsultasi dan 
kerjasaman) Saya 
akan berkomunikasi 
menggunakan 
bahasa yang santun 
saat memaparkan 
materi pelatihan dan 
sosialisasi, sehingga 
sehingga peserta 
merasa dihargai. 
 

4. Membuat buku 

panduan 

penggunaan 

aplikasi arsip surat. 

 

4.1 Berkonsultasi 

dengan pimpinan 

terkait kegiatan 

pembuatan buku 

panduan 

penggunaan aplikasi 

Tersedianya 
buku panduan 
penggunaan 
aplikasi arsip 
surat. 

Akuntabilitas : 
(Kepimimpinan) Saya 
akan meminta 
persetujuan pimpinan 
terkait kegiatan yang 

Dengan 

melaksanakan 

kegiatan 

Membuat buku 

panduan 

penggunaan 

Dengan kegiatan 
ini, akan tercapai 
penguatan nilai 
organisasi yaitu 
kemandirian.  

Kegiatan ini 
akan 
berlangsung 
dari tanggal 8 
Juli s.d 10 Juli 
2021 
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manajemen arsip 

surat. 

 

akan saya 
laksanakan. 
 
Akuntabilitas : 

(Kejelasan) Saya 
akan mencatat saran 
yang diberikan 
pimpinan dengan 
jelas dengan cara 
mencatat point-point 
secara rinci dan rapi 
agar mudah dibaca 
dan dipahami. 
 
Etika publik: 

(Menghargai 
komunikasi, 
konsultasi dan 
kerjasaman) Saya 
akan berkomunikasi 
menggunakan 
bahasa yang santun 
saat berkonsultasi 
dengan pimpinan 
agar pimpinan 
merasa dihargai. 
 

aplikasi arsip 

surat, 

berkontribusi 

terhadap 

pencapaian visi 

dan misi 

organisasi yaitu 

Meningkatkan 

tersedianya 

sarana dan 

prasarana 

Peradilan Agama 

berbasis tehnologi 

informasi  
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Komitmen mutu : 

(Pengawasan) Saya 
akan meminta 
pemimpin untuk 
mengawasi kegiatan 
yang akan saya 
lakukan guna 
mengawal jalannya 
kegiatan yang akan 
saya lakukan agar 
lebih efektif. 

  4.2 Membuat 

rancangan / draft 

buku panduan 

penggunaan aplikasi  

manajemen arsip 

surat. 

 

 Akuntabilitas :  
(Tanggung jawab) 
Saya akan membuat 
rancangan buku 
panduan sesuai 
tupoksi saya dan 
bertanggung jawab 
dengan tugas / 
amanah yang 
diberikan pimpinan. 
 
Akuntabilitas : 
(Kepimimpinan) Saya 
akan meminta 
persetujuan pimpinan 
terkait rancangan 
aplikasi. 
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Akuntabilitas : 

(Kejelasan) Saya 
akan membuat 
rancangan aplikasi 
sesederhana 
mungkin dan jelas 
agar mudah 
dimengerti oleh 
pimpinan. 
 

Anti korupsi :  

(Sederhana) Karena 
masih dalam tahap 
rancangan, saya 
akan menggunakan 
kertas bekas dalam 
menyusun rancangan 
aplikasi saya untuk 
mengurangi 
pemakaian kertas 
kantor. 
 
Etika publik : 

(Santun) Saya akan 
memaparkan 
rancangan buku 
panduan dengan 
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menggunakan 
bahasa yang santun 
dan ramah untuk 
menghormati 
pimpinan. 
 
Nasionalisme : 

(Musyawarah, sila ke 
4) Saya akan 
berdiskusi dengan 
pimpinan terkait 
perbaikan rancangan 
buku panduan yang 
diperlukan dengan 
cara mendengarkan 
kritik dan saran 
pimpinan dengan 
mengutamakan 
musyawarah dan 
tidak memaksakan 
kehendak pribadi. 
 

  4.3 Membuat, 

merangkum serta 

menyusun buku 

panduan 

penggunaan aplikasi 

 Komitmen mutu : 

(kreatifitas) Saya 
akan membuat 
desain buku panduan 
dengan tampilan 
menarik dan 
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manajemen arsip 

surat. 

 

sederhana sesuai 
dengan kreatifitas 
yang saya miliki. 
 
Komitmen mutu : 

(efisien) Saya akan 
menyusun  buku 
panduan dengan 
metode mind 
mapping agar mudah 

dalam 
pembuatannya. 
 

Akuntabilitas : 

(Kejelasan) Saya 
akan membuat buku 
panduan secara jelas 
agar mudah 
dimengerti dan 
dipahami oleh 
pembaca. 

  4.4 Mencetak buku 

panduan 

penggunaan aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

 

 Anti Korupsi : 
(Sederhana) Saya 
akan menggunakan 
kertas secukupnya 
dalam mencetak 
buku panduan, 
sehingga 
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menghindari kerugian 
keuangan negara. 
 
Komitmen mutu : 

(efisien) Saya hanya 
akan memberikan 1 
buku panduan untuk 
setiap subbidang dan 
subbagian agar lebih 
efisien. 
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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. 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). Apabila dalam 

pelaksanaan kegiatan penulis tidak mengamalkan nilai dasar 

Akuntabilitas maka akan berpengaruh pada kinerja penulis, karena 

mengabaikan tanggung jawabnya atas tugas / amanah yang 

diberikan, tidak adanya integritas/konsistensi dalam melaksanakan 

kegiatan, tidak adanya kejelasan sasaran atau output kegiatan, dan 

tanpa kepemimpinan maka akan menyebabkan lingkungan yang 

tidak akuntabel.  

Apabila penulis dalam pelaksanaan kegiatan tidak 

mengamalkan nilai dasar Nasionalisme maka berdampak 

melemahnya pengamalan sila-sila Pancasila : 

 Sila pertama : ketuhanan yang maha Esa sebagai cerminan 

bangsa yang agamis. 

 Sila kedua : Kemanusiaan yang adil yang beradab sebagai 

cerminan bangsa  yang menghormati hak asasi manusia.  

 Sila ketiga : Persatuan Indonesia sebagai cerminan bangsa 

yang cinta tanah air. 

 Sila keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai 

cerminan bangsa yang demokratis.  

 Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia 

sebagai cerminan bangsa yang menjunjung tinggi 

kebersamaan. 

  Selanjutnya nilai dasar Etika publik, jika selama pelaksanaan 

kegiatan tidak mengamalkan nilai dasar etika publik maka akan 
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adanya lingkungan kerja yang tidak kondusif karena hal ini berkaitan 

bagaimana penulis berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang 

lain serta bagaimana cara memberikan pelayanan yang cermat dan 

akurat. 

 Nilai dasar selanjutnya yaitu Komitmen mutu, jika penulis  

tidak mengamalkannya maka akan berdampak pada kualitas hasil 

atau output kegiatan menurun, tidak adanya rasionalitas berfikir 

dalam melakukan kegiatan, tidak adanya keterbukaan informasi, 

tidak adanya inovasi dan kreatifitas sehingga berdampak kurangnya 

efisiensi output kegiatan. Sehingga perlu adanya mindset  dan 

budaya kerja yang berorientasi pada mutu serta peningkatan mutu 

secara berkelanjutan dengan cara responsif terhadap kritik, saran 

dan masukan terkait perbaikan output kegiatan.  

Nilai dasar terakhir yaitu Anti korupsi, jika nilai dasar anti 

korupsi tidak diterapkan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan kreatif 

maka  akan berdampak pada hasil kegiatan yang manipulatif, ketidak 

disiplinan  penulis, klaim hak cipta yang tidak bertanggung jawab dan 

pemborosan sumber daya milik negara. 

 

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 : 

a) Kebijakan atau keputusan dari unit kerja akan tidak efektif dan 

komprehensif. 

b) Manajemen arsip surat tanpa sistem komputasi akan 

berdampak pada kebutuhan ruangan besar atau lemari untuk 

menyimpan dokumen. 

c) Jika dokumen fisik hilang atau rusak, maka akan sedikit sulit 

untuk mencari penggantinya. Selain itu dengan majunya 
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teknologi, akan diuntungkan dalam menyusun harus seperti 

apa data arsip surat organisasi. 

 

3. Gagasan pemecahan isu dilakukan dengan pelaksanaan rangkaian 

gagasan / kegiatan kreatif yang bersumber dari akar penyebab 

permasalahan. Berikut dampak apabila gagasan / kegiatan kreatif 

tidak terlaksana : 

Gagasan / kegiatan kreatif Dampak tidak dilaksanakan 

1. Membuat aplikasi 
manajemen arsip surat 
masuk dan keluar. 

PA Nabire tidak akan memiliki 
sistem untuk memudahkan 
petugas dalam memanajemen 
arsip surat. 

2. Melakukan rekap arsip surat 
masuk dan keluar pada 
aplikasi manajemen arsip 
surat. 

Tidak akan  ada perubahan 
metode rekap arsip dengan 
metode sebelumnya, sehingga 
kegiatan 1 tidak efektif, sehingga 
tidak adanya backup digital arsi 

surat 

3. Pelatihan dan sosialisasi 
petugas terkait penggunaan 
aplikasi manajemen arsip 
surat. 

Kurangnya keahlian petugas 
dalam menggunakan aplikasi, 
sehingga penggunaan aplikasi 
manajemen arsip surat tidak 
optimal. 

4. Membuat buku panduan 
penggunaan aplikasi arsip 
surat. 

Akan adanya gagap teknologi 
jika petugas arsip surat berganti, 
sehingga perlu adanya buku 
panduan terkait penggunaan 
aplikasi. 
 

Tabel 6. Dampak jika kegiatan kreatif tidak dilaksanakan. 
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Time Schedule 
 

No Kegiatan 
Juni Juli 

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 6 7 8 9 10 

1. Membuat 
aplikasi 
manjemen 
arsip surat 

     

Li
b

u
r 

     

Li
b

u
r 

     

Li
b

u
r 

     

Li
b

u
r 

  

      

2. Rekap 

arsip surat 
ke aplikasi 
manajeme
n arsip 
surat. 

                          

3. Sosialisasi 

dan 
pelatihan 
pengguna
an aplikasi 
manajeme

n arsip 
surat. 

                          

4. Membuat 
buku 

panduan 
pengguna

an aplikasi 
manajeme
n arsip 

surat. 

                          

 

Keterangan :  Hari pelaksanaan kegiatan 

 Hari libur 
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B. Pelaksanaan Kegiatan dan Aktualisasi Nilai Dasar 

No.  Kegiatan Tahapan Aktualisasi Nilai Dasar Waktu 

1. 
 

Membuat aplikasi manajemen arsip surat 
masuk dan keluar. 
Bukti kegiatan : 
 

 
 
 
 

a) Membuat jadwal/janji 

bertemu dengan 

pimpinan. 

b) Berkonsultasi dengan 

pimpinan yang 

sekaligus menjadi 

mentor terkait 

kegiatan membuat 

aplikasi manajemen 

arsip surat. 

c) Membuat rancangan 

aplikasi manajemen 

arsip surat. 

d) Membuat aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

Saya berkonsultasi mengenai jadwal/janji 

pertemuan dengan cara musyawarah 

(Nasionalisme), berkomunikasi 

menggunakan bahasa yang santun saat 

membuat jadwal/janji (Etika publik), dan 

berkomitmen untuk datang tepat waktu 

(Akuntabilitas).  

Saya berkomunikasi menggunakan 

bahasa yang santun saat berkonsultasi 

terkait kegiatan yang dilaksanakan (Etika 

publik), meminta persetujuan pimpinan 

terkait kegiatan yang di laksanakan 

(Akuntabilitas), dan menyampaikan 

informasi kepada pimpinan secara 

rasional dan keterbukaan informasi 

(Komitmen mutu).  

7 Juni 
– 25 
Juni 
2021 

Berkonsultasi dengan Pimpinan 

terkait pelaksanaan kegiatan. 
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e) Ujicoba aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

f) Pelaporan evaluasi 

dan perbaikan aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

 

Saya membuat rancangan aplikasi dan 

bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan pimpinan, meminta persetujuan 

pimpinan terkait rancangan aplikasi, 

membuat rancangan aplikasi sederhana 

dan jelas, agar mudah dimengerti oleh 

pimpinan  (Akuntabilitas). 

Saya menggunakan kertas bekas dalam 

menyusun rancangan aplikasi (Anti 

korupsi), menyusun rancangan aplikasi 

sesuai dengan keahlian, memaparkan 

rancangan aplikasi dengan 

menggunakan bahasa yang santun dan 

ramah untuk menghormati 

pimpinan(Etika publik). 

Saya mengorbankan waktu luang diluar 

jam kerja untuk membuat aplikasi 

(Nasionalisme), membuat aplikasi 

sesuai dengan keahlian pendidikan dan 

Rancangan Database. 

Rancangan Aplikasi. 
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profesi (Etika publik), membuat desain 

aplikasi semenarik mungkin berdasarkan 

inovasi dan kreatifitas yang saya miliki 

(Komitmen mutu), berusaha 

semaksimal mungkin membuat aplikasi 

sesuai dengan time schedule, 

menyertakan sumber referensi untuk 

menghindari tindakan plagiarisme (Anti 

Korupsi). 

Saya melakukan ujicoba  berulang untuk 

megetahui dan mengatasi bug 

(Komitmen mutu), berusaha melakukan 

perbaikan aplikasi sesuai dengan 

keahlian (Etika publik), berusaha 

semaksimal mungkin mengerjakan 

perbaikan aplikasi secara mandiri, dan 

menyertakan sumber referensi (Anti 

korupsi). 

Potongan coding aplikasi. 

Ujicoba aplikasi di server kantor. 
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Saya membuat laporan sebagai bentuk 

tanggung jawab (Akuntabilitas), 

melaporkan hasil evaluasi kepada 

pemimpin tanpa adanya manipulasi data 

(Anti korupsi), berdiskusi dengan 

pimpinan terkait perbaikan aplikasi yang 

diperlukan dengan cara mendengarkan 

kritik dan saran (Nasionalisme), 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

yang santun saat berdiskusi (Etika 

publik), dan  segera memperbaiki 

aplikasi sebagai bentuk respon atas 

masukan dan saran yang diberikan 

pimpinan (Komitmen mutu). 

 
 

Catatan konsultasi, perbaikan 

& evaluasi. 

Contoh ujicoba notifikasi e-mail 
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2.  Melakukan rekap arsip surat masuk dan 

keluar pada aplikasi manajemen arsip 

surat. 

Bukti kegiatan :  

 

 

a) Bekonsultasi dengan 

pimpinan terkait 

kegiatan rekap asip  

surat masuk dan 

keluar pada aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

b) Mengumpulkan data 

dan berkas/dokumen  

fisik surat masuk dan 

surat keluar. 

c) Melakukan 

scaning/pemindaian 

berkas/dokumen surat 

masuk dan keluar. 

d) Memasukkan hasil 

scan ke dalam 

aplikasi manajemen 

arsip surat. 

Saya meminta persetujuan pimpinan 

terkait kegiatan yang di laksanakan 

(Akuntabilitas), berkomunikasi 

menggunakan bahasa yang santun saat 

berkonsultasi (Etika publik),dan meminta 

pemimpin untuk mengawasi kegiatan 

agar lebih efektif (Komitmen mutu). 

Saya mempersiapkan berkas/dokumen 

yang diperlukan secara akurat (Etika 

publik), dan mengumpulkan berkas / 

dokumen agar lebih efektif dan efisien 

(Komitmen mutu). 

Saya melakukan kegiatan scan dokumen 

guna melakukan penyalinan dokumen 

fisik ke dalam bentuk soft file dengan jujur 

(Anti korupsi), menyiapkan alat scan 

yang digunakan untuk pendataan arsip, 

menyederhanakan ukuran file 

(Komitmen mutu), melakukan 

23 
Juni- 2 
Juli 
2021 

Berkonsultasi dengan Pimpinan. 
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 penamaan file, dan mengubah format file 

menjadi bentuk .pdf  secara konsisten 

(Akuntabilitas). 

Saya mengunggah file scan sesuai 

dengan nama dan deskripsi surat 

(Akuntabilitas), mengunggah file dengan 

cermat, dan melakukan autorisasi 

pengguna yang dapat mengakses 

aplikasi (Etika publik). 

Mengumpulkan data 

dan berkas/dokumen   

Melakukan scaning / 

pemindaian dokumen 
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3.   Pelatihan dan sosialisasi petugas terkait 
penggunaan aplikasi manajemen arsip 
surat. 
Bukti kegiatan : 

a) Berkonsultasi dengan 

pimpinan mengenai 

kegiatan pelatihan 

dan sosialisasi 

petugas terkait 

penggunaan aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

Saya meminta persetujuan pimpinan 

terkait kegiatan yang di laksanakan dan  

mencatat saran yang diberikan pimpinan 

(Akuntabilitas), berkomunikasi 

menggunakan bahasa yang santun saat 

konsultasi (Etika publik), dan meminta 

pemimpin untuk mengawasi kegiatan 

agar lebih efektif (Komitmen mutu). 

5 Juli 
– 7 
Juli 
2021 

Memasukkan hasil 

scan ke dalam aplikasi 
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b) Mempersiapkan 

sarana dan prasarana 

serta materi pelatihan 

dan sosialisasi. 

c) Membuat jadwal serta 

mengundang peserta 

pelatihan dan 

sosialisasi kepada 

petugas yang terkait.  

d) Memberikan pelatihan 

dan sosialisasi 

penggunaan aplikasi 

manajemen arsip 

surat kepada petugas 

yang terkait. 

 

Saya bertanggung jawab mempersiapkan 

materi pelatihan dan sosialisasi 

(Akuntabilitas), dan menyiapkan serta 

menggunakan sarana dan prasarana 

dengan sederhana (Anti Korupsi). 

Saya berkomunikasi menggunakan 

bahasa yang santun saat mengundang 

calon peserta (Etika publik) dengan 

mengundang calon peserta pelatihan 

secara objektif, dan menghidari perilaku 

SARA (Nasionalisme). 

Saya berdoa sebelum memulai kegiatan, 

sehingga kegiatan yang dilaksanakan 

agar lancar, tepat waktu dan bermanfaat 

(Nasionalisme), memaparkan materi / 

modul pelatihan dan sosialisasi dengan 

jelas sehingga peserta paham tentang 

materi/modul yang disampaikan 

(Akuntabilitas), dan berkomunikasi 

Berkonsultasi dengan Pimpinan. 

Persiapan sarana dan prasarana 
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menggunakan bahasa yang santun saat 

memaparkan materi pelatihan dan 

sosialisasi  (Etika publik). 

Pelatihan dan sosialisasi 

petugas terkait. 

Pelatihan dan sosialisasi 

petugas terkait. 
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4. Membuat buku panduan penggunaan 
aplikasi arsip surat. 
Bukti kegiatan : 

 
 
 
 

 
 

a) Berkonsultasi dengan 

pimpinan terkait 

kegiatan pembuatan 

buku panduan 

penggunaan aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

b) Membuat rancangan 

buku panduan 

penggunaan aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

c) Membuat, 

merangkum serta 

menyusun buku 

panduan aplikasi 

manajemen arsip 

surat. 

Saya meminta persetujuan pimpinan 

terkait kegiatan yang di laksanakan, 

mencatat saran yang diberikan pimpinan 

dengan jelas (Akuntabilitas), 

berkomunikasi menggunakan bahasa 

yang santun saat berkonsultasi (Etika 

publik), dan meminta pemimpin untuk 

mengawasi kegiatan yang di lakukan agar 

lebih efektif (Komitmen mutu). 

Saya membuat rancangan buku panduan 

guna bertanggung jawab dengan tugas / 

amanah yang diberikan, meminta 

persetujuan pimpinan terkait rancangan 

aplikasi, membuat rancangan buku 

panduan sesederhana mungkin dan jelas 

(Akuntabilitas), menggunakan kertas 

bekas dalam menyusun rancangan buku 

panduan (Anti korupsi), memaparkan 

rancangan buku panduan dengan 

8 Juli 
– 10 
Juli 
2021 

Berkonsultasi dengan Pimpinan. 
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d) Mencetak buku 
panduan penggunaan 
aplikasi manajemen 
arsip surat. 

menggunakan bahasa yang santun dan 

ramah kepada pimpinan (Etika publik), 

dan berdiskusi dengan pimpinan terkait 

perbaikan rancangan buku panduan 

dengan mendengarkan kritik dan saran 

(Nasionalisme). 

Saya berusaha membuat desain buku 

panduan dengan tampilan menarik dan 

sederhana, menyusun  buku panduan 

dengan metode mind mapping 

(Komitmen mutu), membuat buku 

panduan secara jelas agar mudah 

dimengerti dan dipahami (Akuntabilitas). 

Saya menggunakan kertas secukupnya 

dalam mencetak buku panduan (Anti 

Korupsi), memberikan 1 buku panduan 

untuk setiap subbidang atau subbagian 

agar efisien (Komitmen mutu). 

 

Rancangan cover buku 

Membuat, merangkum serta 

menyusun buku panduan 

Cetakan buku panduan 
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C. Kendala dan Solusi 

Dalam melakukan pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama masa habituasi, penulis mengalami kendala sebagai 

berikut : 

 

No. Kegiatan Kendala Solusi 

1. Membuat aplikasi manajemen 
arsip surat masuk dan keluar. 

a) Dalam pelaksanaan kegiatan waktu 

pelaksanaan tidak sesuai dengan time 

schedule yang direncanakan, 

dikarenakan adanya pelatihan lain 

selama masa habituasi. 

b) Perbaikan fitur aplikasi sesuai saran 

pimpinan tidak semua bisa di terapkan 

dikarenakan keterbatasan waktu. 

a) Menggunakan waktu diluar jam kerja 

penulis. 

b) Penerapan saran pimpinan hanya 

sebagian yang diterapkan. 

2. Melakukan rekap arsip surat 
masuk dan keluar pada aplikasi 
manajemen arsip surat. 

a) Dokumen surat tercecer dan sebagian 

tidak ditemukan dalam lemari arsip. 

b) Tulisan arsip pada buku agenda surat 

masuk dan surat keluar sulit di baca 

dikarenakan penulisan di tulis tangan 

berdasarkan variasi per orangan, 

berakibat pada kecepatan dan 

kesalahan pada proses input data.  

a) Hanya melakukan scan dokumen 
yang dapat ditemukan. 

b) Bertanya dan berkomunikasi 
dengan teman kerja yang lebih 
memahami isi tulisan pada buku 
agenda surat. 
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3 Pelatihan dan sosialisasi petugas 
terkait penggunaan aplikasi 
manajemen arsip surat. 

Tidak ada kendala. - 

4 Membuat buku panduan 
penggunaan aplikasi arsip surat. 
 

Tidak ada kendala - 

 
D. Rencana dan Tindak Lanjut 

 Setelah melakukan aktualisasi  selama masa habituasi, perlu adanya rencana dan tindak lanjut mengenai kegiatan 

yang telah dilakukan demi meningkatkan mutu output kegiatan, rencana dan tindak lanjut yang diperlukan sebagai berikut 

: 

No. Kegiatan Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai Dasar Teknik Aktualisasi 
1 2 3 4 5 

1 Membuat aplikasi 

manajemen arsip 

surat masuk dan 

keluar. 

 Menambahakan fitur-fitur yang 
belum diterapkan sesuai masukan 
dan saran pimpinan, dan selalu 
berkembang agar beradaptasi 
dengan perkembangan teknologi. 

 Komitmen mutu 
(perbaikan 
berkelanjutan) 
Saya akan 
Melakukan 
perbaikan aplikasi 
berkelanjutan untuk 
meningkatakan 
mutu dari output 

kegiatan. 

 Nasionalisme 
(Musyawarah) Saya 
akan Melakukan 

Selalu melakukan 
pembaruan fitur aplikasi 
guna menunjang 
pekerjaan yang 
dilakukan dengan cara 
beradaptasi dengan 
kebutuhan pengguna, 
perkembangan 
teknologi dan kreatifitas 
penulis maupun 
masukan dari orang lain. 
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perbaikan sesuai 
saran, masukan dan 
hasil musyawarah 
pimpinan. 

2 Melakukan rekap 

arsip surat masuk 

dan keluar pada 

aplikasi manajemen 

arsip surat. 

 Berusaha mencari dan 
mengumpulkan dokumen surat 
yang tercecer dan yang belum 
dilakukan rekap data arsip. 

 Memastikan kegiatan rekap arsip 
yang dilakukan oleh petugas 
berjalan sesuai yang diharapkan. 

 Komitmen mutu  
(Pengawasan) Saya 
akan melakukan 
pengawasan 
terhadap petugas 
terkait kegiatan 
rekap arsip surat 
agar lebih efektif. 

 Akuntabilitas 
(Bertanggung 
jawab) Saya akan 
membantu petugas 
arsip surat  saat 
melakukan rekap 
surat dengan hati-
hati dan teliti untuk 
menghindari 
kesalahan dalam 
melakukan input 
data.. 

Ikut serta membantu 
petugas arsip dalam 
melakukan rekap arsip 
secara teliti dan cermat 
serta sekaligus 
melakukan pengawasan 
terkait hasil rekap, 
sehingga diharapkan 
meningkatkan mutu  
output kegiatan. 

3 Pelatihan dan 
sosialisasi petugas 
terkait penggunaan 

 Melakukan sosialisasi lanjutan jika 
ada tambahan fitur dan atau 
perubahan pada aplikasi.  

 Komitmen mutu 
(perbaikan 
berkelanjutan) 
Melakukan 

Untuk memastikan tidak 
adanya gagap teknologi, 
perlu di adakan 
sosialisasi jika ada 
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aplikasi manajemen 
arsip surat. 

Sosialisasi lanjutan 
untuk 
meningkatakan 
mutu dari output 

kegiatan. 

perubahan atau 
penambahan fitur-fitur 
baru pada aplikasi 
sehingga meningkatkan 
mutu output kegiatan.  

4 Membuat buku 
panduan 
penggunaan aplikasi 
arsip surat. 
 

 Memperbarui buku panduan 
dikarenankan adanya tambahan 
fitur pada aplikasi. 

 Meningkatkan dan memperbaiki 
desain buku panduan agar lebih 
menarik. 

 Komitmen mutu) 
(perbaikan 
berkelanjutan) 
Melakukan 
perbaikan buku 
panduan 
berkelanjutan untuk 
meningkatakan 
mutu dari output 

kegiatan. 

Pembaruan buku 
pedoman dilakukan agar 
penjelasan isi buku 
panduan relevan dengan 
fitur-fitur dan fungsi 
dalam aplikasi serta 
berusaha berfikir kreatif 
guna meningkatkan 
output kegiatan agar 

terlihat lebih menarik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan yaitu 

Pengadilan Agama Nabire, yang dilaksanakan selama masa habituasi 

(1 bulan) terhitung dari tanggal 07 Juni 2021 s.d 10 Juli 2021. 

Pelaksanaan kegiatan atau habituasi di Satuan Kerja yakni di 

Pengadilan Agama Nabire dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS 

mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, 

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) 

serta Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI dengan deskripsi materi 

Manajemen ASN, Whole of Governance dan Pelayanan Publik, dengan 

Core isu yaitu: “Belum optimalnya manajemen arsip surat masuk 

dan surat keluar”. Sedangkan gagasan pemecah isu yaitu 

“Optimalisasi manajemen arsip surat masuk dan keluar di 

Pengadilan Agama Nabire”, yang diwujudkan dengan 4 

gagasan/kegiatan kreatif beserta tahapan kegiatan sebagai berikut : 

1. Membuat aplikasi manajemen arsip surat. 

Tahapan kegiatan :  

a) Membuat jadwal/janji bertemu dengan pimpinan. 

b) Berkonsultasi dengan pimpinan yang sekaligus menjadi 

mentor terkait kegiatan membuat aplikasi manajemen arsip 

surat. 

c) Membuat rancangan aplikasi manajemen arsip surat. 

d) Membuat aplikasi manajemen arsip surat. 

e) Ujicoba aplikasi manajemen arsip surat. 

f) Pelaporan evaluasi dan perbaikan aplikasi manajemen arsip 

surat. 

2. Melakukan rekap arsip surat masuk dan keluar pada aplikasi 

manajemen arsip surat. 

Tahapan kegiatan : 
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a) Bekonsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan rekap asip  

surat masuk dan keluar pada aplikasi manajemen arsip surat. 

b) Mengumpulkan data dan berkas/dokumen  fisik surat masuk 

dan surat keluar. 

c) Melakukan scaning/pemindaian berkas/dokumen surat 

masuk dan keluar. 

d) Memasukkan hasil scan ke dalam aplikasi manajemen arsip 

surat. 

3. Pelatihan dan sosialisasi petugas terkait penggunaan aplikasi 

manajemen arsip surat. 

Tahapan kegiatan : 

a) Berkonsultasi dengan pimpinan mengenai kegiatan pelatihan 

dan sosialisasi petugas terkait penggunaan aplikasi 

manajemen arsip surat. 

b) Mempersiapkan sarana dan prasarana serta materi pelatihan 

dan sosialisasi. 

c) Membuat jadwal serta mengundang peserta pelatihan dan 

sosialisasi kepada petugas yang terkait.  

d) Memberikan pelatihan dan sosialisasi penggunaan aplikasi 

manajemen arsip surat kepada petugas yang terkait. 

4. Membuat buku panduan penggunaan aplikasi arsip surat. 

a) Berkonsultasi dengan pimpinan terkait kegiatan pembuatan 

buku panduan penggunaan aplikasi manajemen arsip surat. 

b) Membuat rancangan buku panduan penggunaan aplikasi 

manajemen arsip surat. 

c) Membuat, merangkum serta menyusun buku panduan 

aplikasi manajemen arsip surat. 

d) Mencetak buku panduan penggunaan aplikasi manajemen 

arsip surat. 
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Pada masa habituasi, pelaksanaan aktualisasi penulismenjalankan 

beberapa kegiatan yang telah dituangkan dalam Matrik rancangan 

aktualisasi. Mutu output kegiatan diharapkan mengalami peningkatan 

melalui masukan dan saran yang diberikan oleh Pimpinan. Kegiatan yang 

dilakukan tidak terlepas dari kendala selama pelaksanaan aktualisasi, 

sehingga output kegiatan tidak bisa terlaksana secara maksimal. Perlu 

adanya pelaksanaan tindak lanjut agar output kegiatan lebih maksimal. 

B. Saran 

Berikut saran dari penulis guna meningkatkan hasil dari kegiatan 

Aktualisasi selanjutnya : 

1. Waktu pelaksanaan habituasi / aktualisasi diperpanjang. 

2. Berikan kesempatan CPNS yang melaksanakan Latsar untuk fokus 

terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan. 
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