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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan

Negara  sebagaimana  tercantum  dalam  pembukaan  Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur

sipil  Negara yang memiliki  integritas, profesional, netral  dan bebas dari

intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta

mampu  menyelenggarakan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat  dan

mampu  menjalankan  peran  sebagai  unsur  perekat  persatuan  dan

kesatuan  bangsa  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk  mewujudkan  aparatur  sipil  negara  sebagai  bagian  dari

reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi

yang  memiliki  kewajiban  mengelola  dan  mengembangkan  dirinya  dan

wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit

dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara.
Sesuai dengan amanah UU No 5 Tahun 2014 pasal 42, LAN adalah

lembaga  yang  berfungsi  dalam  pengembangan  standar  kualitas

pendidikan  dan  pelatihan  pegawai  ASN  serta  menyelenggarakan

pendidikan  dan  pelatihan  kompetensi  manajerial  pegawai  ASN  baik

secara sendiri, ataupun oleh lembaga pendidikan dan pelatihan lain yang

telah  terakreditasi.  Secara  lebih  lanjut,  dalam PerkaLAN No  21  Tahun

2016 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai

Negeri Sipil Golongan III, evaluasi peserta pelatihan dasar calon pegawai

negeri  sipil  dilakukan  meliputi  evaluasi  akademik,  avaluasi  aktualisasi,

evaluasi  sikap  perilaku,  evaluasi  penguatan  kompetensi  teknis  bidang

tugas dan evaluasi akhir.
Maka dari itu, sebagai salah satu komponen nilai evaluasi pendidikan

dan  pelatihan  dasar  calon  pegawai  negeri  sipil,  disusunlah  rancangan

aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN ini sesuai tugas dan fungsi penulis
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sebagai  Penyelia  Lapangan  UPTD  Laboratorium  di  Dinas  Lingkungan

Hidup Kota Pangkalpinang.
Pelayan  Publik  menjadi  hal  penting  dalam  penyelenggaraan

pemerintahan  bagi  seorang  ASN.  Salah  satu  bentuk  pelayanan  yang

dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkalpinang  adalah

melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) berupa jasa pelayanan uji

sampel air dan Limbah.
 Terhambatnya pelayanan dalam pengujian sampel air dan limbah di

UPTD   Laboratorium  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkalpinang

dikarenakan  kekeliruan  dalam  penerapan  SOP yang  berlaku  sehingga

memungkinkan  terjadinya  keterlambatan  dalam  pemberian  hasil  uji

sampel  yang  dapat  berakumulasi  menjadi  masalah  yang  dapat

mengganggu kualitas pelayanan bagi pengguna jasa tersebut.

Dengan kekeliruan penerapan SOP juga memungkinkan  Kecelakaan

dan  penyakit  akibat  kerja  selama  pelaksaaan  pengambilan  karena

kurangnya  kesadaran  akan  keselamatn  dan  kesehatan  kerja  (K3)  dari

petugas pengambil sampel.

Begitu  pula  dengan  Kebingungan  para  pengguna  jasa  untuk

melakukan  pendaftaran  permohonan  pengujian  dikarenakan  pengguna

jasa pelayanan (pihak swasta  atau masyarakat)  masih belum mengerti

alur  pengajuan  uji  sampel  air  dan  limbah  yang  berlaku  di  UPTD

Laboratorium  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkalpinang  yang

menyebabkan  penilaian  pengguna  jasa  tidak  maksimal  dalam

pemanfaatan  jasa  yang  disediakan  oleh  UPTD   Laboratorium  Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.

Tidak  dapat  mengetahui  tingkat  kepuasan  pelayanan  UPTD

Laboratorium  DLH  Kota  Pangkalpinang  dalam  hal  penyediaan  jasa

pengujian  dikarenakan  belum  adanya  metode  yang  berhubungan

langsung  dengan  pengguna  jasa  dalam  melaksanakan  evaluasi  dan

monitoring sehingga Tidak dapat mengetahui tingkat kepuasan pelayanan

2



UPTD  Laboratorium  DLH  Kota  Pangkalpinang  yang  berbasi  pada

kepuasan pengguna jasa.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan  umum  yang  ingin  dicapai  oleh  penulis  berdasarkan

kompetensi yang dibangun dalam penerapan nilai-nilai dasar ANEKA

(Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti

Korupsi) sebagai pelayan publik yang profesional yaitu:

1. Mewujudkan  nilai-nilai  ANEKA  berupa  tanggung  jawab

dalam  melaksanakan  tugas  jabatan di  SKPD  tempat

bekerja sehingga  berperan dalam mensukseskan visi  dan

misi SKPD;
2. Memberikan  dampak  positif  bagi  SKPD  tempat  bekerja

dengan  penyelesaian  isu  yang  diangkat  sebagai  bahan

perbaikan.
3. Mengedepankan kepentingan  masyarakat  daerah  pada

khususnya dan masyarakat nasional pada umumnya dalam

pelaksanaan  tugas  jabatannya  sehingga   mampu

mengedepankan dasar semangat nilai-nilai Pancasila saat

bekerja pada SKPD;
4. Mampu  menjunjung  tinggi  nilai-nilai etika  publik  dalam

pelaksanaan  tugas  jabatannya  sehingga  menciptakan

lingkungan  kerja  dan  masyarakat  yang  harmonis dan

berkesinambungan
5. Mampu  berinovasi  untuk  peningkatan  mutu  pelaksanaan

tugas  jabatannya  sehingga  mewujudkan  pelayanan  yang

prima, efektif, dan efisien terhadap  masyarakat dan;
6. Mampu untuk tidak  melakukan tindakan maupun  perilaku

korupsi  serta mendorong  percepatan  pemberantasan

korupsi di lingkungan SKPD tempat bekerja.

1.2.2. Tujuan Khusus
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Rancangan aktualisasi beserta Latihan Dasar ini dimaksudkan

untuk memberikan kontribusi  dan manfaat  yang luas bagi  UPTD

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang berupa optimalisasi

pelaksanaan SOP untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna

jasa  baik  itu  masyarakat  maupun  swasta.  Bekal  pengetahuan,

keterampilan  dan pembentukan perilaku  bagi  peserta  diklat  agar

mempunyai kemampuan diri serta karakter yang berdedikasi tinggi

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Tuntutan terhadap kemampuan dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawab dalam arti memahami dan berkontribusi terhadap

visi, misi, tugas pokok dan fungsi, dan kebijakan instansinya dalam

pelaksanaan tugas jabatannya serta memahami berbagai peraturan

perundang-undangan  di  bidang  pemerintahan,  disamping

pengetahuan teknis lainnya. 
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1.3. Gambaran Umum Unit Kerja
1.3.1. Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI)

Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkalpinang  mempunyai  tugas

pokok  menyusun  dan  melaksanakan  urusan  pemerintahan  di  bidang

lingkungan  hidup.  Fungsi  yang  didasarkan  atas  tugas  pokok  Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang antara lain adalah :
1. Menyusun  dan  melaksanakan  program  survey,  analisa  dan

perencanaan  serta  menyiapkan  serta  menyiapkan  ketentuan

dan pedoman teknis dalam rangka penataan lingkungan.
2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan

pola pengembangan  dan  perencanaan  Lingkungan,  Sistem

Informasi dan pendaftaran tanah, pola penataan, penguasaan,

pemilikan tanah.
3. Menyusun  perencanaan  dalam  rangka  penggunaan  dan

pemanfaatan tanah.
4. Menyusun  pola  dan  cara  untuk  menyelesaikan  konflik-konflik

pertanahan.
5. Memberikan  penyuluhan  kepada  masyakarat  tentang  cara

penyediaan dan pengelolaan air baku.
6. Memberikan  bimbingan  kepada  Masyarakat  tentang

pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai.
7. Menyusun perencanaan pola pemanfaatan danau dan sumber

saya  air  lainnya  serta  perlindungan  konservasi  sumber  daya

alam.
8.  Menyusun  perencanaan  peningkatan  kualitas  dan  akses

informasi sumber daya alam dan lingkungan Hidup.
9. Merencanakan dan melaksanakan pengukuran dan pemetaan

tanah dalam rangka

Perencanaan dan penetapan kawasan kota serta pelayanan

masyakarat dibidang pengembangan kawasan kota.

10.  Memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang

kebijaksanaan  pemerintah  kota  pangkalpinang  di  bidang

perencanaan  pembangunan  kota  yang  berwawasan

Lingkungan.
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11. Menyelenggarakan  pelayanan  teknis  administrasi

ketatausahaan,  keuangan,  kepegawaian  dan  penyusunan

rencana dan program kegiatan dinas.
Adapun  uraian  Tugas  pokok  dan  fungsi  (TUPOKSI)  untuk  Unit

Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup

Kota Pangkalpinang sesuai  dengan Peraturan Walikota  Pangkalpinang

nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Unit

Pelayanan  Teknis  Daerah  (UPTD)  Dinas   Lingkungan  Hidup

Pangkalpinang adalah:
Tugas Pokok : Membantu  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  dalam

pengujian  dan  analisis  laboratorium  serta

pengembangannya dalam rangka penyajian data dan

informasi bidang lingkungan hidup.
Fungsi :

a. Pengujian  dan  analisis  secara  laboratorium  untuk  seluruh

komponen lingkungan
b. Pengembangan  teknis  dan  metode  analisis  laboratorium

lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar

yang berlaku

Adapun uraian Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) sebagai Penyelia

Lapangan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dalam lingkup Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang adalah :

a) Fungsi Utama
- Mengkoordinasikan  serta  melakukan  pengawasan  dan

pemantauan terhadap kegiatan pengujian di lapangan.
b) Tugas, tanggung jawab dan wewenang 
- Bertanggung  jawab  kepada  Manager  Teknis  dalam  hal

pengambilan sample
- Membuat  perencanaan  pengambilan  sample  dan

melaksanakan Good Sampling Practice
- Mengkoordinasikan  dan  mengawasi  penerapan  jaminan

mutu dan pengendalian mutu di lapangan
- Melakukan  verifikasi  terhadap  data  hasil  pengukuran  di

lapangan
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- Meminimalisir  penyimpangan  yang  dapat  mengakibatkan

menurunnya mutu data hasil  pengukuran di  lapangan dan

melakukan  tindakan  perbaikan  apabila  ditemukan

ketidaksesuaian
- Melakukanan penyeliaan kepada petugas pengambil sample
- Meningkatkan  profesionalisme  dan  kompetensi  petugas

pengambil sample untuk melaksanakan tugas sesuai uraian

kerjanya
- Menunjuk  petugas  pengambil  sample  senior  apabila

berhalangan  dalam  menjalankan  tugas  yang  menjadi

tanggung jawabnya
- Menandatangani SHU 

c) Hasil Kerja
- Adanya  pengambilan  sampel  dan  kegiatan  pengujian  di

lapangan dengan baik.
- Rekapitulasi pengambilan sampel.
- Adanya bahan, sarana dan prasarana pengambilan sampel.
- Arsip verifikasi data hasil pengujian di lapangan.
- Sampel yang di uji dan Sertifikat Hasil Uji (SHU

1.3.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang memiliki  Sumber Daya Manusia

berjumlah 477 orang yang terdiri  atas  54 PNS, 1 PHT serta 422 PHL

dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yang

tertuang dalam struktur organisasinya sebagai berikut:
a. Pembagian Pegawai Berdasarkan Golongan:

Go
long
an

J
uml
ah
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I

II

III

IV

1
0

1
6

2
3

5
Total 3

2

b.  Pembagian Pegawai berdasarkan Jabatan:

o
Jabatan E

s
el
o
n

J
uml
ah

.

.

.

.

Jabatan
Struktural

Jabatan
Struktural

Jabatan
Struktural

Staf

I
I

I
II

I
V

-

1

4

1
5

3
4

Total 5
4
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c.  Pembagian Pegawai Berdasarkan Pendidikan :

N
o

Pend
idikan

Jumlah

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

SD

SMP

SLTA

D1

D3

S1

S2

7

5

14

-

4

22

2

Total 54

1.4. Visi Misi dan Nilai Organisasi
Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkalpinang  sebagai  institusi

teknis  yang  melaksanakan  pembangunan  daerah  dituntut  untuk

meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat

dirumuskan  dan  dicapai  secara  efektif  dan  efisien.  Keberhasilan

pembangunan daerah sangat  ditentukan oleh kinerja  Dinas  Lingkungan

Hidup  dalam  melaksanakan  implementasi  teknis  pembangunan  dan

sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

1.4.1. Visi
“  Terwujudnya Laboratorium Lingkungan yang Handal,  Profesional

dan Bermutu serta Berdaya Saing Global “
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1.4.2. Misi
1. Mewujudkan  pelayanan  uji  laboratorium  yang  akurat  dan

terpercaya
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya

manusia (SDM) Laboratorium Lingkungan
3. Terpenuhinya  sarana  penunjang  pelayanan  dan  peralatan

analisis laboratorium yang memenuhi standard dan berkualitas
4. Meningkatnya  kepercayaaan  masyarakat  dan  pelanggan

terhadap  pelayanan  Laboratorium  Lingkungan  Dinas  Lingkungan

Hidup Kota Pangkalpinang
5. Terciptanya koordinasi dan kemitraan dengan sektoral terkait,

swasta dan masyarakat

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup  kegiatan Latihan  Dasar serta aktualisasi  nilai  dasar

profesi ASN dilaksanakan pada Penyelia Lapangan Unit Pelayanan Teknis

Daerah (UPTD) Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Pangkalpinang

serta  tugas-tugas  pendukung  pada  bidang-bidang  lainnya  di  Instansi

sesuai dengan perintah dari atasan. Dengan  menerapkan nilai-nilai

Akuntabilitas,  Nasionalisme,  Etika  publik,  Komitmen  mutu,  dan  Anti

korupsi  (ANEKA)  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang

mengedepankan  pelayanan  publik,  ruang  lingkup  pekerjaan  pada

rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan

penyelenggaraan kegiatan diklat dan aktualisasi itu sendiri. 
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Agenda ANEKA

Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  sebagai  pelayan  masyarakat  dituntut

untuk memiliki nilai-nilai dasar sebagai seperangkat prinsip yang menjadi

landasan  dalam  menjalankan  profesinya.  ASN  yang  profesional  yaitu

dapat  mengaktualisasikan  lima  nilai  dasar,  yaitu  Akuntabilitas,

Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi. Kelima nilai

dasar  ini  dapat  diakronimkan menjadi  ANEKA.Untuk  menanamkan nilai

dasar ANEKA kepada setiap ASN maka perlu diketahui konsep dari dari

masing-masing nilai dasar tersebut.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas  adalah  kewajiban  pertanggungjawaban  yang  harus

dicapai.Akuntabilitas  adalah prinsip  dasar  bagi  organisasi  yang berlaku

pada setiap level/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam

memberikan  pertanggungjawaban  laporan  kegiatan  kepada  atasannya.

Nilai-nilai dasar pada akuntabiltas, antara lain:
a. Integritas

Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk

menjunjung  tinggi  dan  mematuhi  semua  hukum  yang  berlaku,

undang-undang,  kontrak,  kebijakan,  dan  peraturan  yang

berlaku.Dengan  adanya  integritas  institusi,  dapat  memberikan

kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan/atau stakeholders.
b. Transparansi

Tujuan dari adanya 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.
 Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan.
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 Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan

secara keseluruhan.
c. Tanggung jawab

Responsibilitas  institusi  dan  responsibilitas  perseorangan

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.Resposibilitas  terbagi  dalam  responsibilitas

perseorangan dan responsibilitas institusi.
d. Keadilan

Keadilan  adalah  landasan  utama  dari  akuntabilitas.Keadilan

harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan

organisasinya.
e. Kepercayaan

Rasa  keadilan  akan  membawa  pada  sebuah  kepercayaan.

Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas.
f. Keseimbangan

Untuk  mencapai  akuntabilitas  dalam  lingkungan  kerja,  maka

diperlukan  adanya  keseimbangan  antara  akuntabilitas  dan

kewenangan, serta harapan dan kapasitas.
g. Kejelasan

Kejelasan  juga  merupakan  salah  satu  elemen  untuk

menciptakan  dan  mempertahankan  akuntabilitas.  Agar  individu

atau  kelompok  dalam  melaksakan  wewenang  dan  tanggung

jawabnya,  mereka harus memiliki  gambaran yang jelas tentang

apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan.

h. Konsistensi

Konsistensi  menjamin  stabilitas.  Penerapan  yang  tidak

konsisten  dari  sebuah  kebijakan,  prosedur,  sumber  daya  akan

memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang

tidak  akuntabel,  akibat  melemahnya  komitmen  dan  kredibilitas

anggota organisasi.
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2. Nasionalisme

Makna  nasionalisme  secara  politis  merupakan  manifestasi

kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan endorong bagi suatu

bangsa,  baik  untuk  merebut  kemerdekaan  atau  mengenyahkan

penjajahan  maupun  sebagai  pendorong  untuk  membangun  dirinya

maupun  lingkungan  masyarakat,  bangsa  dan  negaranya.  Nasionalisme

dalam  arti  luas  merupakan  pandangan  tentang  rasa  cinta  yang  wajar

terhadap  bangsa  dan  negara  dan  sekaligus  menghormati  bangsa  lain.

Nilai-nilai dasar nasionalisme, antara lain:

a. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan

Pemberian  informasi  kepada  pihak  lain  diharuskan  untuk

menjaga  kebenaran  informasi,  hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak

terjadi ambiguitas maupun kesalahan penangkapan informasi.

b. Cinta tanah air 

Perasaan  yang  kuat  akan  rasa  memiliki  tanah  dan  seluruh

tumpah darah Indonesia.

c. Non-diskriminatif 

Setiap  perilaku  untuk  tidak  membatasi,  tidak  melecehkan,

tidak  mengucilkan  orang  lain  berdasarkan  pada  perbedaan

manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras,  etnis,  kelompok,

golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin.

d. Cermat dan disiplin

Cermat  berarti  serius  dan  teliti  dalam  pelaksanaan  tugas

jabatan.Disiplin berarti  taat dan patuh terhadap tata tertib atau

peraturan yang berlaku.

e. Takwa

Indikator  yang  mencerminkan  perwujudan  sila  pertama

Pancasila yang menitikberatkan pada ketaatan umat beragama
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dalam  menjalankan  segala  perintah  dan  menjauhi  segala

larangan Tuhan Yang Maha Esa.

f. Gotong royong 

Kerjasama, saling membantu untuk kepentingan umum, dan

bekerja giat dalam kelompok kerja.

g. Demokratis 

Suatu  kondisi  dimana  individu  memiliki  kebebasan  untuk

mengutarakan  kehendak  dan  pendapat  serta  menghormati

adanya perbedaan pendapat.

h. Rela berkorban 

Sikap  yang  mencerminkan  adanya  kesediaan  memberikan

sesuaut yang dimiliki untuk orang lain atau suatu kelompok kerja

walaupun  akan  menimbulkan  kehilangan  atau  penderitaan

terhadap diri sendiri. 

3. Etika Publik

Etika  publik  merupakan  refleksi  atas  standar/norma  yang

menentukan baik/buruk, benar/salah tindakan keputusan, perilaku untuk

mengarahkan  kebijakan  publik  dalam  rangka  menjalankan  tanggung

jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar dari etika publik antara lain:

a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.

b. Setia  dan  mempertahankan  Undang-Undang  Dasar  Negara

Kesatuan Republik Indonesia 1945.

c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.

e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.

f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.

g. Mempertanggungjawabkan  tindakan  dan  kinerjanya  kepada

publik.
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h. Memiliki  kemampuan  dalam  melaksanakan  kebijakan  dan

program pemerintah.

i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,

tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.

j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.

l. Mengutamakan  pencapaian  hasil  dan  mendorong  kinerja

pegawai.

m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.

n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis

sebagai perangkat sistem karir.

4. Komitmen Mutu

Perubahan dalam bidang pelayanan,  menuntut  adanya perubahan

pola pikir dan budaya kerja aparatur (mindset and cultureset), sehingga

tuntutan  akan  adanya  pembangunan  budaya  mutu  sudah  masuk.

Komitmen mutu menekankan pada nilai-nilai dasar, diantaranya:

a. Efektivitas
Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah

direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja.

b. Efisiensi
Efisiensi  merupakan  tingkat  ketepatan  realisasi  penggunaan

sumber  daya dan  bagaimana  pekerjaan dilaksanakan sehingga

tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi,

penyimpangan prosedur dan mekanisme yang ke luar alur.
c. Komitmen

Sadar sepenuhnya akan tugas pokok dan fungsi jabatan serta

memiliki dedikasi dan integritas dalam bekerja
d. Kepercayaan
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Pemberian  layanan  yang  dapat  memberikan  kepercayaan,

terutama  ketika  terjadi  perubahan  baik  berkaitan  dengan

pergeseran tuntutan kebutuhan maupun sebagai konsekuensi dari

lahirnya kebijakan baru.
e. Berorientasi pada mutu

Karakteristik  orientasi  pada  mutu  layanan  publik  adalah

komitmen bagi kepuasan masyarakat. Hal ini mengandung makna

bahwa  layanan  yang  berorientasi  pada  mutu  akan  terwujud

apabila apa yang diberikan dapat diterima oleh pihak lain dengan

baik, sehingga merasa puas.

5. Anti Korupsi

Kata korupsi berasal dar bahasa latincorruptio  dan  corruptus yang

berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani corruptio berarti

perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral,

menyimpang  dari  kesucian,  melanggar  norma-norma  agama,  material,

mental dan umum.Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan

sebagai kejahatan luar biasa, salah satunya karena dampaknya yang luar

biasa  menyebabkan  kerusakan  baik  dalam  ruang  lingkup  pribadi,

keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Nilai-nilai dasar anti

korupsi, antara lain:

a. Jujur

Berkata  dan bertindak  sesuai  dengan  kebenaran dan  norma

yang berlaku.

b. Peduli

Ikut  merasakan apa yang orang lain  rasakan  dan  menolong

tanpa pamrih.

c. Mandiri
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Kemandirian  membentuk  karakter  yang  kuat  pada  diri

seseorang sehingga menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada

orang lain.

d. Disiplin

Tepat waktu dalam segala pekerjaan dan melakukan pekerjaan

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

e. Kerja keras

Merupakan  hal  yang  penting  dalam rangka  mencapai  target

dari suatu pekerjaan.

f. Sederhana

Menerima dengan tulus ikhlas terhadap apa yang telah ada dan

diberikan oleh Tuhan kepada kita.

g. Adil

Memandang  kebenaran  sebagai  tindakan  dalam  perkataan

maupun perbuatan saat memutuskan peristiwa yang terjadi.

h. Berani

Berani untuk mengatakan hal yang benar dan salah.

2.2. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI 

2.2.1. Konsep Manajemen ASN

Manajemen  ASN  adalah  pengelolaan  ASN  untuk  menghasilkan

Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas

dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pegawai ASN memiliki fungsi: 

 Pelaksana kebijakan publik

 Pelayan publik
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 Perekat dan pemersatu bangsa

Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah:

1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  Republik

Indonesia, dan pemerintah yang sah; 
2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
3) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat  pemerintah

yang berwenang; 
4) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Melaksanakan  tugas  kedinasan  dengan  penuh  pengabdian,

kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,

ucapan  dan  tindakan  kepada  setiap  orang,  baik  di  dalam

maupun di luar kedinasan;
7) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat  mengemukakan

rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan
8) Bersedia  ditempatkan  di  seluruh  wilayah  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia.

Kode Etik dan Prilaku ASN

Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat

dan kehormatan ASN.  Kode etik  dan kode perilaku berisi  pengaturan

perilaku agar Pegawai ASN:
1) Melaksanakan tugasnya  dengan jujur, bertanggungjawab,  dan

berintegritas tinggi;
2) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4) Melaksnakan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan
5) Melaksnakan  tugasnya  sesuai  dengan  perintah  atasan  atau

Pejabat  yang  Berwenang  sejauh  tidak  bertentangandengan

ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  etika

pemerintahan;
6) Menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan Negara;
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7) Menggunakan  kekayaan  dan  barang  milik  Negara  secara

bertanggungjawab, efektif, dan efisien;
8) Menjaga  agar  tidak  terjadi  konflik  kepentingan  dalam

melaksanakan tugasnya;
9) Memberikan  informasi  secara  benar  dan  tidak  menyesatkan

kepada  pihak  lain  yang  memerlukan  informasi  terkait

kepentingan kedinasan; 
10) Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status,

kekuasaan,  dan  jabatannya  untuk  mendapat  atau  mencari

keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; 
11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi

dan integritas ASN; dan 
12) Melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundangundangan

mengenai disiplin Pegawai ASN.

2.2.2. Konsep Whole of Government (WoG)

WoG  adalah  sebuah  pendekatan  penyelenggaraan  pemerintahan

yang  menyatukan  upaya-upaya  kolaboratif  pemerintahan  dari

keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna

mencapai  tujuan-tujuan  pembangunan  kebijakan,  manajemen  program

dan pelayanan publik.

Terdapat  beberapa  cara  pendekatan  WoG yang  dapat  dilakukan,

baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal.

a. Penguatan koordinasi antar Lembaga
b. Membentuk lembaga koordinasi khusus
c. Membentuk gugus tugas
d. Koalisi Sosial

2.2.3. Konsep Pelayanan Publik

Definisi pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009)

dijelaskan  bahwa  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
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peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap    warga    negara     dan

penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Prinsip  pelayanan publik  yang baik  untuk mewujudkan pelayanan

prima adalah:
a. Partisipatif

Pemerintah  perlu  melibatkan  masyarakat  dalam

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya.
b. Transparan

Pemerintah  harus  menyediakan  akses  bagi  warga  negara

untuk  mengetahui  segala  hal  yang  terkait  dengan  pelayanan

publik yang diselenggarakan tersebut.
c. Responsif

Pemerintah  wajib  mendengar  dan  memenuhi  tuntutan

kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk

dan jenis  pelayanan publik  yang mereka butuhkan akan tetapi

juga terkait  dengan mekanisme penyelenggaraan layanan,  jam

pelayanan,  prosedur,  dan  biaya  penyelenggaraan  pelayanan.

Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi

dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen.

d. Tidak diskriminatif
Pemerintah  tidak  boleh  membedakan  antara  satu  warga

negara   dengan   warga   negara yang   lain   atas   dasar

perbedaan identitas warga negara
e. Mudah dan Murah

Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut

masuk akal dan mudah untuk dipenuhi,Murah artinya masyarakat

untuk  mendapatkan  layanan  tersebut  terjangkau  oleh  seluruh

warga negara.
f. Efektif dan Efisien

Penyelenggaraan  pelayan  publik  harus  mampu  mewujudkan

tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan cara   mewujudkan

tujuan tersebut   dilakukan   dengan prosedur yang sederhana,

tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah.
g. Aksesibel

20



Pelayanan  pemerintah  harus  dapat  dijangkau  oleh  warga

negara  yang  membutuhkan  dalam  arti  fisik  (dekat,  terjangkau

dengan  kendaraan  publik,  mudah  dilihat,  gampang  ditemukan,

dan  lain-lain.)  dan  dapat  dijangkau  dalam  arti  non-fisik  yang

terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh

masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.
h. Akuntabel

Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat

dipertanggung-jawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
i. Berkeadilan

Penyelenggaraan  pelayanan  publik  harus  dapat  dijadikan

sebagai  alat  melindungi  kelompok  rentan  dan  mampu

menghadirkan  rasa  keadilan  bagi  kelompok  lemah  ketika

berhadapan dengan kelompok yang kuat.
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2.3. Pelayanan Pengujian Sampel Air dan Limbah

Analisa  air  dan  limbah  merupakan  cara  untuk  mengetahui

karakteristik  dari  air  limbah  yang  dihasilkan  serta  mengetahui  cara

pengujian dari air limbah yang akan diuji sebagai karakteristik pencemar,

yang kemudian membandingkannya dengan baku mutu air limbah untuk

mengetahui nantinya pengurangan konsentrasi pencemar pada tiap unit

yang akan direncanakan.

pengambilan sampel uji air di lingkungan dan pengujian parameter-

parameter lingkungan yang tercantum dalam Baku Mutu Limbah Cair dan

Kriteria Mutu Air, sesuai dengan metoda Standar Nasional Indonesia (SNI)

dan standar internasional  seperti  Standard Methods, US EPA, dan JIS.

Pengujian parameter lingkungan tersebut adalah logam berat (Pb, Cd, Cu,

Zn, Mn, Co, Ni, Hg, Ag, Cr, Cr 6+, Se, As, Fe, Mg, Ca, Na, K, Sb); non

logam (pH, DHL, TDS, Salinitas, Clorin bebas, TSS, TS, Minyak Lemak,

Nitrat, Nitrit,  Amoniak, Amoniak bebas, Asiditas, Alkalinitas, Sulfat, Total

Organic Carbon, BOD, COD, Oksigen Terlarut,  Sianida, Ortho posphat,

Total Pospat, Total Nitrogen, Sulfida, Kesadahan, Fenol, Bahan Organik,

Fluorida, Deterjen, dan Klorida).

Perbandingan kualitas air dan limbah dengan baku mutu bertujuan

untuk mengetahui berapa besar beban pencemar yang dapat mencemari

lingkungan apabila air  limbah tersebut langsung di  buang ke badan air

ataupun diserap ketanah. Analisis yang dilakukan terhadap karakteristik

air  limbah  dengan  bakumutu  juga  bertujuan  untuk  mendapatkan

persentase removal dari tiap-tiap unitpengolahan IPAL yang direncanakan.

Persentase removal diperoleh darikemampuan tiap unit dalam mengolah

beban  pencemar  berdasarkan  kriteria  desain  dari  masing–masing  unit.

Pengurangan beban pencemar dari  masing –masing unit  menghasilkan

konsentrasi yang telah memenuhi batas aman (bakumutu) dari peraturan

yang ada atau disebut sebagai Efluen. Efluen dapat di buang langsung ke

badan air (sungai) ataupun di manfaatkan kembali.

22



Pelayanan  pengujian  sampel  air  dan  limbah  ini  dapat  juga

dimanfaatkan  oleh  masyarakat  umum  secara  gratis,  untuk  mengtahui

kualitas air yang digunakan secara umum (MCK, air mandi) apakah layak

digunakan atau tidak.
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BAB III

CAPAIAN KEGIATAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI
Berdasarkan  rancangan  kegiatan  yang  telah  dibuat,  saya  telah

menyusun jadwal kegiatan yang dilakukan agar terciptanya kegiatan yang

sistematis  dan  mempermudah  dalam  aktualisasi  kegiatan  habituasi  di

Instansi  UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota

Pangkalpinang. Berikut adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan:
Tabel 3.2 Rencana Jadwal Pelaksanaan

Berikut uraian rencana kegiatan yang akan dilaksakan:
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1. Membuat Banner Flowchart pelaksanaan SOP bagi penyelia lapangan

dan  banner proses  pengajuan  uji  sampel  air  dan  limbah  di  UPTD

Laboratorium  Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota

Pangkalpinang. 
Tanggal 26 Maret – 5 April 2019 : 

 Menyusun rencana kegiatan
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan
 Melakukan konsultasi dengan atasan
 Membuat desain gambar
 Melakukan revisi desain gambar
 Pencetakan banner.
 Pemasangan banner

2. Pemasangan  amaran  K3  di  UPTD Laboratorium  Lingkungan   DLH

Kota Pangkalpinang.
Tanggal 2 – 12 April 2019 :

 Menyusun rencana kegiatan
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan
 Melakukan konsultasi dengan atasan
 Membuat desain gambar
 Melakukan revisi desain gambar
 Pencetakan banner  dan pemasangan rambu-rambu K3 (jalur

evakuasi dan titik kumpul)

3. Pengambilan sampel dilapangan.
Tanggal 26 Maret – 3 Mei 2019 : 

 Menyusun rencana kegiatan
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan
 Melakukan konsultasi dengan atasan
 Brefing sebelum memulai kegiatan
 Membuat checklist persiapan peralatan
 Pengambilan sampel

4. Memasukan materi tentang K3 dalam apel.
Tanggal 10 – 23 April 2019 : 

 Menyusun rencana kegiatan
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan
 Melakukan konsultasi dengan atasan
 Pelaksanaan apel

5. Penggunaan kotak survey kepuasan pengguna jasa.
Tanggal 16 April – 3 Mei 2019 : 

 Menyusun rencana kegiatan
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan
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 Melakukan konsultasi dengan atasan
 Pembuatan desain kotak survey kepuasan
 Pembuatan kotak survey kepuasan
 Pemasangan kotak survey kepuasan
 Aplikasi kotak survey kepuasan kepada pengguna jasa

B. CAPAIAN AKTUALISASI

Dalam  pelaksanaan  kegiatan  aktualisasi  terdapat  satu  tambahan

kegiatan yang dilakukan. Kegiatan tambahan ini dianggap penting untuk

dilaksanakan  dan  sebagai  bentuk  kontribusi  bagi  instansi  UPTD

Laboratorium Lingkungan dalam mengenalkan pelayanan jasa uji sampel.

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilakukan sesuai jadwal kegiatan pada

Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Realisasi Jadwal Pelaksanaan
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Dalam  aktualisasi  ini  terdapat  beberapa  kegiatan  dengan  waktu

pengerjaan  berbeda  dari  yang  telah  direncanakan.  Namun  seluruh

kegiatan  tetap  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  rancangan  kegiatan.

Hal  ini  dikarenakan  waktu  yang  tersedia  diminggu  pertama  banyak

digunakan untuk kegiatan lain yang menyusuaikan dengan jadwal yang

tersedia di UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Pangkalpinang. Sebagai

contoh,  diminggu  pertama  saya  telah  ikut  serta  dalam  pengambilan

sampel air dan limbah di RS. Depati Hamzah dan RSIA Rona.

1. Membuat Banner Flowchart pelaksanaan SOP bagi penyelia lapangan

dan  banner proses  pengajuan  uji  sampel  air  dan  limbah  di  UPTD

Laboratorium  Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota

Pangkalpinang.  Waktu  yang  diperlukan  dalam  aktualisasi  kegiatan

untuk kegiatan ini lebih lama dibandingkan dengan jadwal yang telah

ditentukan. Berikut adalah penjelasan tentang tahapan kegiatan :
 Menyusun rencana kegiatan (26 Maret 2019)

Hal ini sebagai bentuk persiapan pengajuan rencana kegiatan

yang  akan  disampaikan  kepada  mentor/atasan  sehingga

kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan akan linier dengan

kegiatan instansi UPTD Laboratorium Lingkungan (Lampiran 1.

form lembar konsultasi).
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan (26 Maret 2019)
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Menentukan jadwal pertemuan sangat penting sebagai bentuk

hormat terhadap kesibukan mentor/atasan (Lampiran 1. form

lembar konsultasi).
 Melakukan konsultasi dengan atasan (26 Maret 2019)

Konsultasi  bermaksud  agar  terciptanya  suasan  tukar  pikiran

dan  musyawarah  antara  saya  dengan  mentor/atasan,  serta

persiapan  dalam  melibatkan  tim  di  UPTD  Laboratorium

Lingkungan  untuk  bekerjasama  dalam  aktualisasi  ini  demi

kemajuan instansi. Dalam konsultasi ini juga melibatkan rekan

kerja  sesuai  dengan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan

sehingga terciptanya kerjasama untuk mencapai aktualisasi ini.

Gambar 3.1 Konsultasi dengan mentor
 Membuat desain gambar (1 April 2019)

Dalam  pembuatan  gambar  ini,  saya  mencari  referensi  dari

pengalaman  berkunjung  ke  instansi  lain  dan  dari  internet.

Bahan dalam pembuatan desain ini berasal dari  hasil  diskusi

dengan mentor maupun rekan kerja. Hasil diskusi tersebut saya

tuangkan dalam bentuk desain gambar yang mudah dipahami

oleh pengguna jasa.
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Gambar 3.2 Desain gambar banner SOP pengguna jasa dan

SOP Penyelia Lapangan sebelum revisi.

 Melakukan revisi desain gambar (2 April 2019)
Setelah  membuat  desain  gambar,  hal  yang  dilakukan

selanjutnya  adalah  menyerahkan  desain  kepada  mentor  dan

meminta masukan berkaitan dengan desain gambar yang telah

dibuat. 

Gambar 3.3 Desain gambar banner SOP pengguna jasa dan

SOP Penyelia Lapangan setelah revisi.

 Pencetakan banner (10 April 2019)
Setelah  revisi  selesai,  maka  desain  baku  yang  dibuat  siap

untuk  di  cetak.  Dalam menentukan tempat  percetakan,  saya
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berkonsultasi dengan mentor (Lampiran 1. Lembar bimbingan

coachee).

Gambar 3.4 Proses pencetakan  banner

 Pemasangan banner (18 April 2019)
Pmeasangan ini dilakukan bersama-sama dengan rekan kerja,

dan penentuan peletakan banner adalah hasil diskusi dnegan

mentor.

Gambar 3.5 Pemasangan banner

2. Pemasangan  amaran  K3  di  UPTD Laboratorium  Lingkungan   DLH

Kota Pangkalpinang.

 Menyusun rencana kegiatan (10 April 2019)

Hal ini sebagai bentuk persiapan pengajuan rencana kegiatan

yang  akan  disampaikan  kepada  mentor/atasan  sehingga

kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan akan linier dengan
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kegiatan instansi UPTD Laboratorium Lingkungan (Lampiran 1.

form lembar konsultasi).
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan (10 April 2019)

Menentukan jadwal pertemuan sangat penting sebagai bentuk

hormat  terhadap  kesibukan  mentor/atasan  Lampiran  1.  form

lembar konsultasi).
 Melakukan konsultasi dengan atasan (10 April 2019)

Konsultasi  bermaksud  agar  terciptanya  suasan  tukar  pikiran

dan  musyawarah  antara  saya  dengan  mentor/atasan,  serta

persiapan  dalam  melibatkan  tim  di  UPTD  Laboratorium

Lingkungan  untuk  bekerjasama  dalam  aktualisasi  ini  demi

kemajuan instansi. Dalam konsultasi ini juga melibatkan rekan

kerja  sesuai  dengan  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan

sehingga terciptanya kerjasama untuk mencapai aktualisasi ini.

Gambar 3.6 Konsultasi dengan atasan
 Membuat desain gambar (11 April 2019)

Dalam  pembuatan  gambar  ini,  saya  mencari  referensi  dari

pengalaman berkunjung ke instansi lain dan dari internet. 

Gambar 3.7 Desain gambar Titik kumpul dan jalur evakuasi. 
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Gambar. 3.8 Aktifitas membuat desain gambar
 Pencetakan dan pemasangan rambu-rambu K3 (jalur evakuasi

dan titik kumpul) (16 April 2019)
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Gambar 3.9 Pencetakan dan pemasangan rambu-rambu K3

3. Pengambilan sampel dilapangan.
 Menyusun rencana kegiatan (26 Maret 2019)

Hal ini sebagai bentuk persiapan pengajuan rencana kegiatan

yang  akan  disampaikan  kepada  mentor/atasan  sehingga

kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan akan linier dengan

kegiatan instansi UPTD Laboratorium Lingkungan (Lampiran 1.

form lembar konsultasi).
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan (26 Maret 2019)
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Menentukan jadwal pertemuan sangat penting sebagai bentuk

hormat  terhadap  kesibukan  mentor/atasan  Lampiran  1.  form

lembar konsultasi).
 Melakukan konsultasi dengan atasan (26 Maret 2019)

Konsultasi ini dilakukan untuk mengetahui jadwal pengambilan

sampel yang akan dilaksanakan. Hasil dari konsultasi tersebut

berupa jadwal pengambilan sampel untuk bulan maret dan april

2019 pada gambar 3.10.

Gambar 3.10 Jadwal pengambilan sampel air rutin bulan Maret

dan April.
 Brefing sebelum memulai kegiatan (10 April 2019)

Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  kesiapan  tim,  baik  itu

kesiapan peralatan, fisik, maupun kesehatan rekan kerja, serta

mengingatkan  kembali  tentang  keselamatan  kerja  dan  baku

mutu yang harus dipatuhi.

Gambar 3.11 Brefing sebelum memulai kegiatan lapangan
 Membuat checklist persiapan peralatan (10 April 2019)

Pembuatan  form checklist ini  berdasarkan  diskusi  dengan

mentor, rekan kerja, dan standar SNI dalam pengujian sampel

air dan limbah.
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Gambar 3.12 Form checklist kelengkapan peralatan.

 Pengambilan sampel (10 April 2019)

Gambar 3.13 Pengujian sampel air di RS Depati Hamzah Kota

Pangkalpinang dan RSIA Rona Kota Pangkalpinang

 Pengambilan sampel (17 April 2019)
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Gambar 3.14 Pengujian sampel air di Sungai Pedindang dan

Retensi
 Pengambilan sampel (24 April 2019)

 Gambar  3.15  Pengujian  sampel  air  di  PDAM  Kota  Pangkal

Pinang 

4. Memasukan materi tentang K3 dalam apel.
 Menyusun rencana kegiatan (11 April 2019)

Hal ini sebagai bentuk persiapan pengajuan rencana kegiatan

yang  akan  disampaikan  kepada  mentor/atasan  sehingga

kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan akan linier dengan

kegiatan instansi UPTD Laboratorium Lingkungan (Lampiran 1.

form lembar konsultasi).
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan (11 April 2019)

Menentukan jadwal pertemuan sangat penting sebagai bentuk

hormat  terhadap  kesibukan  mentor/atasan  Lampiran  1.  form

lembar konsultasi).
 Melakukan konsultasi dengan atasan (11 April 2019)

Konsultasi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  jadwal  pembina

pada apel  sore  di  UPTD Laboratorium Lingkungan sehingga

dapat  memasukan arahan-arahan tentang K3 kepada rekan-

rekan  kerja  baik  itu  tentang  K3  ketika  bekerja  maupun  K3

dalam perjalanan pulang. 
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Gambar  3.16 Jadwal  apel  untuk  memberikan arahan-arahan

tentang K3
 Pelaksanaan apel (11 April 2019)

Saya selaku pembina dalam apel tersebut berdasarkan jadwal

hasil diskusi dengan mentor/atasan.

 
Gambar 3.17 Gambar Apel dengan materi K3

5. Penggunaan kotak survey kepuasan pengguna jasa.
 Menyusun rencana kegiatan (5 April 2019)

Hal ini sebagai bentuk persiapan pengajuan rencana kegiatan

yang  akan  disampaikan  kepada  mentor/atasan  sehingga

kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan akan linier dengan

kegiatan instansi UPTD Laboratorium Lingkungan (Lampiran 1.

form lembar konsultasi).
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan (5 April 2019)

Menentukan jadwal pertemuan sangat penting sebagai bentuk

hormat  terhadap  kesibukan  mentor/atasan  Lampiran  1.  form

lembar konsultasi).
 Melakukan konsultasi dengan atasan (5 April 2019)

Konsultasi ini dilakukan untuk menentukan desain, sistematis,

perhitungan  dan  penempatan  kotak  monitoring  dan  evaluasi

tersebut.

Gambar 3.18 Konsultasi dengan atasan
 Pembuatan desain kotak survey kepuasan (5-8 April 2019)
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Pembuatan  desain  ini  berdasarkan  pengalaman  ketika

berkunjung keinstansi lain dan dari  internet. Perhitungan nilai

kepuasan  selanjutnya  mengacu  kepada  dokumen  evaluasi

perhitungan kepuasan yang telah tersedia.

Gambar 3.19 Gambar desain kotak monitoring dan evaluasi.

Gambar 3.20 Aktifitas desain gambar kotak Monitoring dan

Evaluasi
 Pembuatan kotak survey kepuasan (12-22 April 2019)

Pembuatan ini  dilakukan secara mandiri  untuk efisiensi biaya

yang  ditimbulkan  dalam  aktualisasi  ini.  Pembuatan  ini

memerlukan  bahan  :  strerofom,  lakban,  kertas  karton,  kotak

bekas, dll.

 
Gambar. 3.21 Pembuatan Kotak Monitoring dan Evaluasi 
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 Pemasangan kotak survey kepuasan (22 April 2019)

Gambar. 3.22 Pemasangan Kotak Monitoring dan Evaluasi 
 Aplikasi kotak survey kepuasan kepada pengguna jasa

Pengguna jasa dituntun untuk mengisi nilai kepuasan terhadap

pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan

Gambar.  3.23  Aplikasi  Kotak  Monitoring  dan  Evaluasi  oleh

pengguna jasa

6. Pembuatan  pamflet  bagi  pengguna  jasa  serta  sosialisasi  tentang

penyediaan  jasa  uji  sampel  di  Laboratorium  Lingkungan  Kota

Pangkalpinang.
 Menyusun rencana kegiatan (26 Maret 2019)
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Hal ini sebagai bentuk persiapan pengajuan rencana kegiatan

yang  akan  disampaikan  kepada  mentor/atasan  sehingga

kegiatan aktualisasi yang saya laksanakan akan linier dengan

kegiatan instansi UPTD Laboratorium Lingkungan (Lampiran 1.

form lembar konsultasi).
 Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan (26 Maret 2019)

Menentukan jadwal pertemuan sangat penting sebagai bentuk

hormat  terhadap  kesibukan  mentor/atasan  Lampiran  1.  form

lembar konsultasi).
 Melakukan konsultasi dengan atasan (26 Maret 2019)

Konsultasi ini dilakukan untuk menentukan desain pamflet yang

akan  digunakan  sehingga  terciptalah  desain  pamflet  yang

menarik  dan  sesuai  dengan  pelayanan  yanga  da  di  UPTD

Laboratorium  Lingkungan  Kota  Pangkalpinang.  Dalam

konsultasi  ini  diputuskan  untuk  membuat  pamflet  dengan

desain  hijau  yang  menunjukan  ramah  lingkungan  disertai

dengan  keterangan  alamat  dan  kontak  UPTD  Laboratorium

Lingkungan Kota Pangkalpinang.

Gambar 3.24 Konsultasi dengan atasan

 Pembuatan desain pamflet (27-29 Maret 2019)
Pembuatan  desain  ini  berdasarkan  pengalaman  ketika

berkunjung  keinstansi  lain  dan  dari  internet  serta  hasil

konsultasi  dengan  mentor  dan  atasan.  Pembuatan  ini

menggunakan aplikasi canva secara online.
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Gambar 3.25 Desain Pamflet.

 Melakukan revisi desain gambar (1 April 2019)
Revisi  ini  dilakukan  berdasarkan  masukan  dari  mentor.

Beberapa  hal  yang  masing  kurang  seperti  nomor  akreditasi

yang harus dicantumkan serta penambahan foto pada pamflet.

Gambar 3.26 Revisi desain Pamflet
 Pencetakan pamflet (1 April 2019)

Pencetkan pamflet ini dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas

yang tersedia dikantor.

Gambar 3.27 Pencetakan pamflet
 Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa (2 April 2019)

Pembagian  pamflet  kali  ini  kepada  UPTD  Laboratorium

Kabupaten Bangka Tengah dikarenakan UPTD tersebut hanya

memiliki satu parameter uji, yaitu PH, serta belum terkreditasi

KAN.  Diharapkan  ini  dapat  menjadi  ajang  promosi  UPTD
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Laboratorium Lingkungan Kota Pangkalpinang sehingga lebih

dikenal dan menjaring lebih banyak pengguna jasa.

Gambar 3.28 Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa

 Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa (8 April 2019)
Pembagian kali ini kepada pihak swasta yaitu PT. Cahaya Kilau

Kencana. Perusahaan ini merupakan kontraktor pembangunan

dan renovasi Puskesmas Air Kenanga dan Puskesmas Pemali,

Kabupaten Bangka. Yang bersangkutan telah mempercayakan

pengujiaan   uji  sampel  air  dan  limbah  di  UPTD Lingkungan

Kota Pangkalpinang.

Gambar 3.29 Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa

 Pembagian  pamflet  kepada  calon  pengguna  jasa  (11  April

2019)
Pembagian  pamflet  ini  diberikan  kepada  instansi  UPT

Laboratorium Kab. Bangka. UPT tersebut  belum terakreditasi

dan masih dapat mengarahkan calon pengguna jasa yang ada

di  Kabupaten Bangka untuk melakukan pengujian sampel  ke

UPTD Loratorium Lingkungan Kota Pangkalpinang. Selain itu,

pada tanggal 15 April  2019, saya juga meminta bantuan dari

media  sosial  instagram  milik  Laboratorium  Lingkungan  Kota

Pangkalpinang  dan Laboratorium Puskesmas Pangkal  balam
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untuk  membagikan  dan  menginformasikan  pamflet  jasa

layanan kami ke pengikut mereka.

Gambar 3.30 Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa

   
Gambar 3.31 Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa

melalui media sosial
 Pembagian  pamflet  kepada  calon  pengguna  jasa  (18  April

2019)
Pada minggu ke lima ini, pembagian pamflet diberikan kepada

UPTD  Laboratorium  Kabupaten  Bangka  Barat,  yang

merupakan  calon  pengguna  jasa  pengujian  sampel.  Hal  ini

dikarenakan  UPTD  tersebut  belum  memiliki  fasilitas  yang

memadai dan belum terakreditasi KAN. Harapan kami, dengan

pembagian  pamflet  tersebut,  pihak  UPTD  (pengguna  jasa)

dapat menyebarluaskan informasi tentang layanan uji  sampel

air dan limbah di Laboratorium Lingkungan Kota pangkalpinang

sebagai bentuk persiapan menaikan restribusi dan pendapatan

daerah  Kota  Pangkalpinang  melalui  jasa  uji  sampel  air  dan

limbah,  jika  Perda  yang  mengatur  tersebut  telah  resmi

diberlakukan.
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Gambar 3.32 Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa
 Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa (29-30 April

2019)
Pembagian  ini  kepada  Kelurahan  yang  ada  di  Kota

Pangkalpinang karena kelurahan menjadi instansi pemerintah

yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan

semakin banyak masyarakat yang mengetahui jasa layanan uji

sampel air dan limbah di UPTD Laboratorium Lingkungan Kota

Pangkalpinang.

  

  
Gambar 3.32 Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa

C. ANALISIS DAMPAK
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Kegiatan aktualisasi telah dilakukan selama hari terhitung tanggal  26

Maret  2019 sampai  dengan  3  Mei  2019  di  UPTD  Laboratorium

Lingkungan,  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkalpinang.  Seluruh

rangkaian  kegiatan  aktualisasi  nilai-nilai  dasar  profesi  ASN  telah

dilaksanakan dengan baik. Nilai-nilai ANEKA sebisa mungkin diterapkan

dalam seluruh pelaksanaan kegiatan sehingga mendapatkan hasil  yang

optimal dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Tanpa penerapan

nilai-nilai  ANEKA,  rangkaian  kegiatan  aktualisasi  ini  sulit  terlaksana

dengan baik. 

1. Membuat  Banner  Flowchart pelaksanaan  SOP  bagi  penyelia

lapangan dan banner proses pengajuan uji sampel air dan limbah di

UPTD  Laboratorium Lingkungan Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota

Pangkalpinang.  Adapun  kualitas  aktualisasi  terhadap  penerapan

nilai ANEKA dan instasi adalah sebagai berikut :

Dampak apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah :

 Apabila tidak adanya banner proses pengajuan uji sampel air dan

limbah  maka  akan  membuat  para  pengguna  jasa  merasa

kebingungan terhadap pelayanan yang akan diberikan oleh UPTD

Laboratorium  Lingkungan,  persyaratan  administrasi  yang  harus

disiapkan dan waktu yang diperlukan dalam pengujian tersebut.

 Apabila tidak adanya  banner SOP bagi penyelia lapangan, maka

memungkinkan penyelia lapangan lupa terhadap tahapan kegiatan

yang  wajib  dilaksanakan  sehingga  memungkinkan  berkurangnya

nilai mutu dari penyediaan jasa tersebut. 

Manfaat dalam pelaksaan aktualisasi ini bagi instansi adalah :

 Mempermudah  calon  pengguna  jasa  dalam  mengetahui  proses

pengajuan  ujia  sampel  air  dan  limbah  di  UPTD  Laboratorium

Lingkungan Kota Pangkalpinang.

 Turut serta dalam membentuk sikap penyelia lapangan yang taat

terhadap  SOP  dan  mengedepankan  nilai  mutu  dalam

melaksanakan tugasnya.

Adapun nilai ANEKA yang terkandung dalam aktualisasi ini adalah :
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a. Menyusun rencana kegiatan pembuatan banner.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya telah menerapkan nilai tanggung jawab dalam

menyusun rencana kegiatan 

Komitmen  Mutu : saya  bersikap teliti  dan  cermat  dalam

menyusun rencana kegiatan sehingga tidak terjadi kekeliruan yang

menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan dikemudian hari.

b. Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya telah  mengatur jadwal pertemuan sehingga

diperoleh kejelasan waktu untuk bertemu atasan langsung.

Etika Publik : saya telah  membuat janji  bertemu terlebih dahulu

sebelum  melakukan  pertemuan sebagai  bentuk  etika  dalam

bersosialisasi dilingkungan kerja.

c. Melakukan konsultasi dengan atasan langsung. 

Nilai-nilai dasar yang akan diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  telah   konsisten dan  tepat  waktu dalam

melaksanakan konsultasi dengan atasan

Nasionalisme : saya telah berkonsultasi dengan atasan karena

berkonsultasi dan mendengarkan pendapat orang lain merupakan

cerminan  bahwa  saya  telah mengedepankan  musyawarah dan

berdiskusi dalam menyelesaikan masalah maupun berpendapat.

Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-4.

Etika Publik : saya telah  melakukan  kerjasama dengan atasan

dalam merealisasikan rencana kegiatan yang akan kami lakukan.

Hal ini merupakan nilai etika pubik dalam berorganisasi

Etika  Publik : saya  bersikap  sopan ketika  konsultasi  dengan

atasan dan mendengarkan dan menerima pendapat atasan

d. Membuat desain gambar banner.  

Nilai-nilai dasar yang akan diaktualisasikan adalah :
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Komitmen  Mutu : saya  mengeluarkan kreatifitas dan  inovatif

dalam pembuatan desain gambar yang akan diterapkan sehingga

mudah dipahami bagi pengguna jasa pelayanan.

e. pencetakan banner. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah

Akuntabilitas : saya telah bertanggung jawab terhadap amanah

penggunaan dana dalam pembuatan banner tersebut.

Komitmen mutu : saya menggunakan dana secara efisien dengan

hanya  mencetak  banner  dan  kuda-kuda  banner  tersebut  adalah

barang bekas.

Anti korupsi : saya menggunakan dana percetakan dengan jujur

(tidak adanya markup biaya)

f. Pemasangan banner dilokasi striategis.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah

Akuntabilitas :

saya  telah  bertanggung  jawab  terhadap realisasi  rencana

kegiatan yang telah disepakati dengan pimpinan

Etika  Publik : banner ini  mengingatkan ASN  untuk  berprilaku

profesional dan sesuai dengan SOP dalam menjalakan tugasnya

Komitmen Mutu : saya  membentuk  nilai taat aturan (mematuhi

SOP) bagi pekerja

Pelayanan  Publik :  banner cara  pengajuan  uji  sampel

mempermudah pengguna  jasa  serta   menjadi  media

mengoptimalkan  pelayanan  publik  yang  transparan  serta

aksesibel bagi pengguna jasa

Manajemen ASN :  dengan adanya  banner tersebut  menunjukan

bahwa ASN memberikan peran masksimal sebagai pelayan public

Kontribusi  terhadap  Visi-Misi  :  kegiatan  ini  berkontribusi  dalam

mewujudkan laboratorium yang profesional yang ditunjukan dengan

sikap  pekerja  yang  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  SOP

yang  berlaku (Visi).  Sehingga  terwujudlah  pelayanan  uji
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Laboratorium  yang  akurat  dan  terpercaya  (Misi  ke-1) dan

meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan  pelanggan  terhadap

pelayanan  Laboratoriun  UPTD   Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota

Pangkalpinang (Misi ke-4)

2. Pemasangan amaran K3 di Laboratorium dan  amaran tentang etika

dalam  penyelenggaraan  penyediaan  jasa  pelayanan  UPTD

Laboratorium Lingkungan DLH Kota Pangkalpinang  “Siap Melayani,

Siap Berkontribusi dengan mutu terbaik”. 

Dampak apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah :

 Apabila tidak adanya amaran K3 berkaitan dengan jalur evakuasi

tersebut, makan akan memungkinkan terjdinya korban ketika terjadi

kedaruratan  seperti  kebakaran  dan  gempa  bumi  dikarenakan

pekerja atau tamu tidak mengetahui jalur mana yang harus dilewati

dan  ape  tindakan  yang  harus  dilakukan  dalam keadaan  darurat

tersebut.

 Apabila  tidak  adanya  amaran  tersebut,  maka  memungkinkan

pekerja lupa memprioritaskan tentang K3 dalam aktifitas kerjanya di

Laboratorium Lingkungan. 

Manfaat dalam pelaksaan aktualisasi ini bagi instansi adalah :

 Mengurangi kemungkinan adanya korban ketika terjadi kedaruratan

 Memberikan pemahaman kepada pekerja dan tamu terhadap hal-

hal yang harus dilakukan ketika terjadi kedaruratan

 Meningkatkan  kesadaran  K3  bagi  pekerja  di  lingkungan

Laboratorium Lingkungan

Adapun nilai ANEKA yang terkandung dalam aktualisasi ini adalah :

a. Menyusun rencana kegiatan pembuatan amaran.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya telah  menyusun rencana kegiatan dengan

penuh rasa tanggung jawab
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Komitmen Mutu : saya telah  teliti dan cermat  dalam menyusun

rencana  kegiatan sehingga  tidak  terjadi  kekeliruan  yang

menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan dikemudian hari.

b. Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya telah mengatur jadwal pertemuan sehingga

diperoleh kejelasan waktu untuk bertemu atasan langsung.

Etika Publik : saya telah membuat janji  bertemu terlebih dahulu

sebelum  melakukan  pertemuan sebagai  bentuk  etika dalam

bersosialisasi dilingkungan kerja.

c. Melakukan konsultasi dengan atasan langsung. 

Nilai-nilai dasar yang akan diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  konsisten dan  tepat  waktu dalam

melaksanakan konsultasi dengan atasan

Nasionalisme : saya akan berkonsultasi dengan atasan karena

berkonsultasi dan mendengarkan pendapat orang lain merupakan

cerminan  bahwa  kita  mengedepankan  musyawarah dan

berdiskusi dalam menyelesaikan masalah maupun berpendapat.

Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-4.

Etika Publik : saya akan  melakukan  kerjasama dengan atasan

dalam merealisasikan rencana kegiatan yang akan kami lakukan.

Hal ini merupakan nilai etika pubik dalam berorganisasi

Etika Publik : saya akan bersikap sopan ketika konsultasi dengan

atasan dan mendengarkan dan menerima pendapat atasan

Whole of Govement :

saya akan Bekerjasama dan berkoordinasi dengan atasan untuk

menghasilkan kebijakan yang lebih baik

d. Melakukan identifikasi kebutuhan amaran

Komitmen Mutu :  saya telah  menggunakan metode yang sudah

terbukti untuk meminimalisir kesalahan dan memperoleh hasil yang

maksimal

e. Membuat desain gambar amaran.  

49



Nilai-nilai dasar yang akan diaktualisasikan adalah :

Komitmen  Mutu : saya  telah  mengeluarkan kreatifitas dan

inovatif dalam pembuatan desain gambar yang akan diterapkan

sehingga mudah ditaati dan dipahami serta menarik bagi pengguna

jasa untuk menggunakannya.

f. pencetakan amaran. 

Nilai-nilai dasar yang akan diaktualisasikan adalah

Akuntabilitas :  saya  telah  menjaga sikap  transparansi  terhadap

instansi dalam menggunakan dana dan tanggung jawab terhadap

amanah penggunaan dana tersebut

Anti korupsi : saya telah menggunakan dana percetakan dengan

jujur (tidak adanya markup biaya)

g. Pemasangan amaran dilokasi striategis.

Nilai-nilai dasar yang telah diaktualisasikan adalah

Akuntabilitas :

saya  Bertanggung  jawab  terhadap realisasi  rencana  kegiatan

yang telah disepakati dengan pimpinan

Etika  Publik : banner ini  mengingatkan ASN  untuk  berprilaku

profesional dan sesuai dengan SOP dalam menjalakan tugasnya

Etika Publik : amaran ini  menciptakan ASN yang  siap melayani

publik

Komitmen Mutu : saya membentuk komitmen sebagai ASN untuk

memberikan pelayan terbaik serta menghargai nilai K3 (mematuhi

SOP) yang merupakan hak bagi pekerja 

Kontribusi  terhadap  Visi-Misi  :  kegiatan  ini  berkontribusi  dalam

mewujudkan  laboratorium  yang  bermutu  dan  profesional  yang

ditunjukan  dengan  sikap  pekerja  yang  melaksanakan  tugasnya

dengan mengedepankan aspek K3 dan  sesuai dengan SOP yang

berlaku (Visi). terwujudnya kompetensi dan profesionalisme Sumber

Daya Manusia (SDM) yang handal  (Misi  ke-2) dan meningkatkan

kepercayaan  masyarakat  dan  pelanggan  terhadap  pelayanan
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Laboratoriun UPTD  Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

(Misi ke-4).

3. Pengambilan sampel dilapangan

Dampak apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah :

 Apabila tidak adanya brifing sebelum pengambilan sampel tersebut,

maka memungkinkan kurangnya penerapan SOP dalam pelaksaan

kegiatan.

 Apabila  tidak  adanya  checklist  kesiapan  peralatan,  maka

memungkinkan ada peralatan yang tertinggal atau peralatan yang

tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Hal ini juga

akan  berpengaruh  pada  mutu  yang  dihasilkan  oleh  UPTD

Laboratorium Lingkungan.

Manfaat dalam pelaksaan aktualisasi ini bagi instansi adalah :

 Terciptanya suasana kerja yang taat dengan SOP

 Dapat memastikan kesiapan peralatan yang harus dibawa sehigga

menciptakan nilai mutu yang baik

 Efisien waktu ketika terhindar dalam lupa membawa peralatan yang

telah ditentukan

Adapun nilai ANEKA yang terkandung dalam aktualisasi ini adalah :

a. Menyusun rencana kegiatan pembuatan amaran.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  telah  menyusun  rencana  kegiatan  dengan

penuh rasa tanggung jawab

Komitmen  Mutu : saya  teliti  dan  cermat  dalam menyusun

rencana  kegiatan sehingga  tidak  terjadi  kekeliruan  yang

menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan dikemudian hari.

b. Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan. 

Nilai-nilai dasar yang akan diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  telah  mengatur jadwal pertemuan sehingga

diperoleh kejelasan waktu untuk bertemu atasan langsung.
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Etika Publik : saya  telah  membuat janji  bertemu terlebih dahulu

sebelum  melakukan  pertemuan sebagai  bentuk  etika  dalam

bersosialisasi dilingkungan kerja.

c. Melakukan konsultasi dengan atasan langsung. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  konsisten dan  tepat  waktu dalam

melaksanakan konsultasi dengan atasan

Nasionalisme : saya  telah  berkonsultasi dengan atasan karena

berkonsultasi dan mendengarkan pendapat orang lain merupakan

cerminan  bahwa  kita  mengedepankan  musyawarah dan

berdiskusi dalam menyelesaikan masalah maupun berpendapat.

Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-4.

Etika Publik : saya  telah  melakukan  kerjasama dengan atasan

dalam merealisasikan rencana kegiatan yang akan kami lakukan.

Hal ini merupakan nilai etika pubik dalam berorganisasi

Etika  Publik : saya  bersikap  sopan ketika  konsultasi  dengan

atasan dan mendengarkan dan menerima pendapat atasan

d. Melakukan brefing sebelum memulai kegiatan

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya telah menanamkan nilai kepemimpinan dan

tanggung jawab serta konsisten dalam pelaksanaan brefing

Etika  publik :  saya  telah  bekerja sama dalam  tim  diseluruh

tahapan kegiatan

Komiten mutu : saya  mementingkan kesiapan sebelum bekerja

untuk menjamin mutu dari pekerjaan tersebut

e. mengisi form checklist kesiapan peralatan.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya jujur dalam penggunaan peralatan kantor

Akuntabilitas : saya  bertanggung  jawab  terhadap  kesiapan

pekerjaan yang dilaksanakan

Anti Korupsi : saya menggunakan peralatan kantor sebagaimana

mestinya, tidak menggunnakan untuk kepentingan pribadi
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Etika Publik : saya telah menunjukan sikap ASN yang profesional

dan sesuai dengan SOP dalam menjalakan tugas

Komitmen Mutu : memastikan pengambilan sampel menggunakan

peralatan standar (sesuai SOP)

Kontribusi terhadap Visi-Misi  :  kegiatan ini  berkontribusi dalam

mewujudkan  laboratorium  yang  bermutu  dan  profesional  yang

ditunjukan  dengan  sikap  pekerja  yang  melaksanakan  tugasnya

dengan mengedepankan aspek K3 dan  sesuai dengan SOP yang

berlaku  (Visi).  terwujudnya  kompetensi  dan  profesionalisme

Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal (Misi ke-2)

4. Memasukan materi tentang K3 dalam apel

Dampak apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah :

 Kurangnya  kesadaran  K3  bagi  pekerja  di  UPTD  Laboratorium

Lingkungan

Manfaat dalam pelaksaan aktualisasi ini bagi instansi adalah :

 Terciptanya kesadaranK3 dalam lingkungan kerja 

Adapun nilai ANEKA yang terkandung dalam aktualisasi ini adalah :

a. Menyusun rencana kegiatan pembuatan amaran.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  telah  menyusun  rencana  kegiatan  dengan

penuh rasa tanggung jawab

Komitmen Mutu : saya  telah  teliti dan cermat  dalam menyusun

rencana  kegiatan sehingga  tidak  terjadi  kekeliruan  yang

menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan dikemudian hari.

b. Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  telah  mengatur jadwal pertemuan sehingga

diperoleh kejelasan waktu untuk bertemu atasan langsung.

Etika Publik : saya  telah  membuat janji  bertemu terlebih dahulu

sebelum  melakukan  pertemuan sebagai  bentuk  etika  dalam

bersosialisasi dilingkungan kerja.
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c. Melakukan konsultasi dengan atasan langsung. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  konsisten dan  tepat  waktu dalam

melaksanakan konsultasi dengan atasan

Nasionalisme : saya  telah  berkonsultasi dengan atasan karena

berkonsultasi dan mendengarkan pendapat orang lain merupakan

cerminan  bahwa  kita  mengedepankan  musyawarah dan

berdiskusi dalam menyelesaikan masalah maupun berpendapat.

Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-4.

Etika Publik : saya  telah  melakukan  kerjasama dengan atasan

dalam merealisasikan rencana kegiatan yang akan kami lakukan.

Hal ini merupakan nilai etika pubik dalam berorganisasi

Etika  Publik : saya  bersikap  sopan ketika  konsultasi  dengan

atasan dan mendengarkan dan menerima pendapat atasan

d. Pelaksanaan apel

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  menanamkan nilai  kepemimpinan   dalam

pelaksanaan apel untuk saling mengingatkan tentang keselamatan

dan Kesehatan Kerja bagi anggota instansi

Etika  publik  :  saya  telah  bekerjasama dalam  tim  diseluruh

tahapan kegiatan

Komiten  mutu  : saya  telah  berusaha  dalam  meningkatkan  mutu

pelayanan  dengan  menjunjung  aspek  Keselamatan  dan  Kesehatan

Kerja (K3)/taat aturan

Kontribusi  terhadap  Visi-Misi:  kegiatan  ini  berkontribusi  dalam

mewujudkan  laboratorium  yang  bermutu  dan  profesional  yang

ditunjukan  dengan  sikap  pekerja  yang  melaksanakan  tugasnya

dengan mengedepankan aspek K3 dan  sesuai  dengan SOP yang

berlaku  (Visi). terwujudnya kompetensi dan profesionalisme Sumber

Daya Manusia (SDM) yang handal (Misi ke-2)

5. Penggunaan kotak survey kepuasan pengguna jasa sebagai  bahan

evaluasi
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Dampak apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah :

 Tidak  adanya  instrumen  dalam  menentukan  tingkat  kepuasan

pengguna jasa

 Tidak dapat mengetahui tingkat  nilai kepuasan pengguna jasa

 Terkendala  dalam  melakukan  perbaikan  kinerja  karena  tidak

adanya  metode  untuk  mengetahui  kekurangan  dalam pelayanan

tersebut.

Manfaat dalam pelaksaan aktualisasi ini bagi instansi adalah :

 Tersedianya instrumen untuk monitoring dan evaluasi kinerja UPTD

 Dapat dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan berdasarkan

nilai hasil pengukuran nilai kepuasan pengguna jasa

Adapun nilai ANEKA yang terkandung dalam aktualisasi ini adalah :

a. Menyusun rencana kegiatan pembuatan amaran.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  telah  menyusun  rencana  kegiatan  dengan

penuh rasa tanggung jawab

Komitmen Mutu : saya teliti dan cermat dalam menyusun rencana

kegiatan sehingga tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan tidak

terlaksananya kegiatan dikemudian hari.

b. Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  telah  mengatur  jadwal  pertemuan  sehingga

diperoleh kejelasan waktu untuk bertemu atasan langsung.

Etika  Publik : saya  telah  membuat  janji  bertemu terlebih  dahulu

sebelum  melakukan  pertemuan sebagai  bentuk  etika  dalam

bersosialisasi dilingkungan kerja.

c. Melakukan konsultasi dengan atasan langsung. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  konsisten dan  tepat  waktu dalam

melaksanakan konsultasi dengan atasan

Nasionalisme : saya  telah  berkonsultasi dengan  atasan  karena

berkonsultasi dan  mendengarkan pendapat orang lain  merupakan
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cerminan bahwa kita mengedepankan musyawarah dan berdiskusi

dalam menyelesaikan masalah maupun berpendapat. Hal ini sesuai

dengan pengamalan Pancasila ke-4.

Etika  Publik : saya  telah  melakukan  kerjasama dengan  atasan

dalam merealisasikan rencana kegiatan yang akan kami lakukan. Hal

ini merupakan nilai etika pubik dalam berorganisasi

Etika Publik : saya bersikap sopan ketika konsultasi dengan atasan

dan  mendengarkan  dan  menerima  pendapat  atasan ketika

berdiskusi

d. Membuat desain gambar kotak survey.  

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Komitmen Mutu : saya telah mengeluarkan kreatifitas dan inovatif

dalam  pembuatan  desain  kotak  survey yang  akan  diterapkan

sehingga menarik bagi pengguna jasa untuk menggunakannya.

e. Pembuatan kotak survey. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah

Akuntabilitas : saya menjaga sikap transparansi terhadap instansi

dalam menggunakan dana dan tanggung jawab terhadap amanah

penggunaan dana tersebut

Anti korupsi : saya  menggunakan dana percetakan dengan  jujur

(tidak adanya markup biaya) sehingga tidak merugikan negara.

Komitmen  Mutu : kreatif  dan  inovatif  dalam  pembuatan  kotak

survey kepuasan sehingga menarik bagi pengguna jasa.

f. Pemasangan amaran dilokasi striategis.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah

Akuntabilitas :

saya bertanggung jawab terhadap realisasi rencana kegiatan yang

telah disepakati dengan pimpinan

Nasionalisme : saya telah bekerjasama dalam pemasangan kotak

survey kepuasan pengguna dengan rekan kerja sehingga memupuk

nilai gotong royong untuk memupuk persatuan Bangsa
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Komitmen Mutu : saya  menjadikan kotak  survey sebagai bahan

Monitoring dan evaluasi untuk perbaikan mutu yang lebih baik bagi

instansi

Pelayanan Publik : saya membentuk sikap partisipatif masyarakan

dalam proses  perbaikan  pelayanan  instansi sehingga  masyarakat

dapat memberikan penilain dan saran kepada instansi.

Kontribusi  terhadap  Visi-Misi:  kegiatan  ini  berkontribusi  dalam

mewujudkan  laboratorium  yang  bermutu  dan  profesional  yang

ditunjukan  dengan  sikap  pekerja  yang  melaksanakan  tugasnya

dengan mengedepankan aspek K3 dan  sesuai dengan SOP yang

berlaku (Visi). terwujudnya kompetensi dan profesionalisme Sumber

Daya Manusia (SDM) yang handal  (Misi ke-2). Dengan menyadari

posisi  ASN  adalah  seorang  pelayan  masyarakat,  meningkatkan

kepercayaan  masyarakat  dan  pelanggan  terhadap  pelayanan

Laboratoriun UPTD  Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang

(Misi  ke-4)  dengan  melayani  pihak  terkait  dengan  sepenuh  hati.

Terciptanya koordinasi dan kemitraan dengan sektoral terkait, swasta

dan  masyarakat  (Misi  ke-5) dengan  adanya  umpan  balik  dari

pengguna  jasa  kepada  penyedia  jasa  sehingga  dapat  selalu

memperbaiki  kekurangan  yang  ada  di  Laboratorium Lingkungan

UPTD Dinas Lingkungan Hidup.

6. Pembuatan  pamflet  bagi  pengguna  jasa  serta  sosialisasi  tentang

penyediaan  jasa  uji  sampel  di  Laboratorium  Lingkungan  Kota

Pangkalpinang.

Dampak apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan adalah :

 Banyak calon pengguna jasa (masyarakat dan pihak swasta) yang

tidak mengetahui tentang layanan pengujian sampel air dan limbah

di UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Pangkalpinang

 Kurang optimalnya pemamfaatan pelayanan jasa uji sampel air dan

limbah oleh masyarakat

Manfaat dalam pelaksaan aktualisasi ini bagi instansi adalah :
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 Memberikan informasi serta sosialisasi bagi calon pengguna jasa

tentang layanan uji  air dan limbah

 Media iklan bagi UPTD Laboratorium Lingkungan sebelum adanya

aturan  tentang  restribusi  jasa  uji  sampel  air  dan  limbah.  Hal  ini

nantinya berpeluang dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota

Pangkalpinang

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

a. Menyusun rencana kegiatan pembuatan pamflet.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  telah  menyusun  rencana  kegiatan  dengan

penuh rasa tanggung jawab

Komitmen Mutu : saya teliti dan cermat dalam menyusun rencana

kegiatan sehingga tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan tidak

terlaksananya kegiatan dikemudian hari.

b. Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  telah  mengatur  jadwal  pertemuan  sehingga

diperoleh kejelasan waktu untuk bertemu atasan langsung.

Etika  Publik : saya  telah  membuat  janji  bertemu terlebih  dahulu

sebelum  melakukan  pertemuan sebagai  bentuk  etika  dalam

bersosialisasi dilingkungan kerja.

c. Melakukan konsultasi dengan atasan langsung. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Akuntabilitas : saya  konsisten dan  tepat  waktu dalam

melaksanakan konsultasi dengan atasan

Nasionalisme : saya  telah  berkonsultasi dengan  atasan  karena

berkonsultasi dan  mendengarkan pendapat orang lain  merupakan

cerminan bahwa kita mengedepankan musyawarah dan berdiskusi

dalam menyelesaikan masalah maupun berpendapat. Hal ini sesuai

dengan pengamalan Pancasila ke-4.
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Etika  Publik : saya  telah  melakukan  kerjasama dengan  atasan

dalam merealisasikan rencana kegiatan yang akan kami lakukan. Hal

ini merupakan nilai etika pubik dalam berorganisasi

Etika Publik : saya bersikap sopan ketika konsultasi dengan atasan

dan  mendengarkan  dan  menerima  pendapat  atasan ketika

berdiskusi

d. Membuat desain gambar pamflet.  

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah :

Komitmen Mutu : saya telah mengeluarkan kreatifitas dan inovatif

dalam pembuatan desain  pamflet yang akan diterapkan sehingga

menarik bagi pengguna jasa untuk menggunakannya.

e. Pencetakan pamflet. 

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah

Akuntabilitas : saya menjaga sikap transparansi terhadap instansi

dalam menggunakan dana dan tanggung jawab terhadap amanah

penggunaan dana tersebut

Anti korupsi : saya  menggunakan dana percetakan dengan  jujur

(tidak adanya markup biaya) sehingga tidak merugikan negara.

Komitmen  Mutu : kreatif  dan  inovatif  dalam  pembuatan  kotak

survey kepuasan sehingga menarik bagi pengguna jasa.

f. Pembagian pamflet kepada calon pengguna jasa.

Nilai-nilai dasar yang diaktualisasikan adalah

Akuntabilitas :

saya bertanggung jawab terhadap realisasi rencana kegiatan yang

telah disepakati dengan pimpinan

Pelayanan  Publik : saya  telah  membuat  pelayanan  di  UPTD

Laboratorium Lingkungan menjadi  aksesable dan  transparan bagi

seluruh pengguna jasa baik itu masyarakat maupun pihak swasta.

Kontribusi  terhadap  Visi-Misi:  kegiatan  ini  berkontribusi  dalam

mewujudkan  laboratorium  yang  bermutu  dan  profesional  yang

ditunjukan  dengan  sikap  pekerja  yang  melaksanakan  tugasnya
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dengan mengedepankan aspek K3 dan  sesuai dengan SOP yang

berlaku  (Visi).  Dengan  menyadari  posisi  ASN  adalah  seorang

pelayan  masyarakat,  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  dan

pelanggan  terhadap  pelayanan  Laboratoriun  UPTD   Dinas

Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang (Misi ke-4) dengan melayani

pihak  terkait  dengan  sepenuh  hati.  Terciptanya  koordinasi  dan

kemitraan dengan sektoral terkait, swasta dan masyarakat.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan  aktualisasi  telah  dilaksanakan  dengan  mengoptimalkan

kualitas pelayanan uji sampel air dan limbah di UPTD Laboratorium

Lingkungan  Dinas Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkalpinang  sesuai

dengan tahapan-tahapan kegiatannya.
2. nilai-nilai  dasar  dalam akuntabilitas,  nasionalisme,  etika  publik,  dan

anti  korupsi  (ANEKA),  telah  diaktualisasikan  sehingga  dapat

meningkatkan kinerja dan menjadi kebiasaan yang berkelanjutan bagi

peserta latsar dalam menjalankan tugas dan fungsi di instansi tempat

bekerja.

3. Setiap  pelaksanaan  kegiatan  aktualisasi  telah   berkontribusi  dalam

pencapaian  visi  dan  misi  UPTD  Laboratorium  Lingkungan  Dinas

Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkalpinang serta  menguatkan  nilai-nilai

kompetensi dan inovatif.
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B. SARAN

1. Instansi  UPTD  Laboratorium  Lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup

Kota  Pangkalpinang  :  Diharapkan  seluruh  anggota  instansi  tetap

menerapkan  dan  melanjutkan  kegiatan  aktualisasi  yang  telah

dilaksakan.

2. Instansi  Penyelenggara  (BKPSDMD  Provinsi  Kepualauan  Bangka

Belitung) : Diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pembelajaran dan

fasilitas penginapan atau asrama)

C. KOMITMEN DIRI

Saya  menyatakan  dalam  menjalankan  tugas  sehari-hari  di  UPTD

Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang,

saya  akan  selalu  menerapkan  nilai-nilai  dasar  profesi  ASN  yaitu

Akuntabilitas,  Nasionalisme,  Etika  Publik,  Komitmen  Mutu,  dan  Anti

Korupsi (ANEKA) serta peran dan kedudukan ASN yaitu manajemen ASN,

whole of government, dan pelayanan publik selama menjalankan setiap

aktivitas dan tugas yang diberikan, serta menjalankan tugas dan fungsi

jabatan  saya  dengan  profesioanl  sesuai  kompetensi  yang  saya  miliki.

Sehingga  saya dapat  menjadi  ASN yang  berintegritas  dan  profesional,

serta turut berperan dalam kemajuan NKRI.
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Lampiran 1.PelaksanaanAktualisasi 

TABEL PELAKSANAAN AKTUALISASI 

Nama : Shendy Oktarianzie 

NP : 199410282019021003 

Jabatan : Penyelia Lapangan 

Unit Kerja : UPTD LaboratoriumLingkungan  Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang 

Identifikasi Isu : 1. Belum optimalnya pelayanan dalam pengujian sampel air dan limbah 

  

2. Belum adanya aturan dan payung hukum yang jelas tentang restribusi dalam kegiatan uji sampel air dan 
limbah 

  

3. belum adanya prosedur yang baku tentang  penyerahan dokumen administrasi ke bagian keuangan 
dalam kegiatan uji sampel air dan limbah 

Isu yang 
Diangkat :  

Belum optimalnya pelayanan dalam pengujian sampel air dan limbah di UPTD  LaboratoriumLingkungan  
Kota Pangkalpinang 

Gagasan 
Pemecahan Isu :  

Optimalisasi pelayanan pengujian sampel air dan limbah di UPTD  LaboratoriumLingkungan  Kota 
Pangkalpinang 

Dampak : 1. Terhambatnya pelayanan dalam pengujian sampel air dan limbah di UPTD  Laboratorium  

  Lingkungan Kota Pangkalpinang 

  2.  Adanya kemungkinan Kecelakaan dan penyakit akibat kerja selama pelaksaaan pengambilan  

  sampel air dan limbah yang belum sesuai dengan SOP yang berlaku   

  3. Kebingungan para pengguna jasa untuk melakukan pendaftaran permohonan pengujian  

  sampel air dan limbah   

  

4. Tidak dapat mengetahui tingkat kepuasan pelayanan UPTD LaboratoriumLingkungan  DLH Kota 
Pangkalpinang dalam hal penyediaan jasa pengujian dikarenakan belum adanya metode yang berhubungan 
langsung dengan pengguna jasa dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring  

NO Kegiatan Tahapan 
Kegiatan 

Output 
/Hasil 

Keterkaitan Subtansi Mata Pelatihan Kontribusi Terhadap Visi-
Misi Organisasi 



1. Membuat 
Banner 
Flowchart 
pelaksanaan 
SOP bagi 
penyelia 
lapangan dan 
banner proses 
pengajuan uji 
sampel air dan 
limbah di 
UPTD 
Laboratorium 
Lingkungan  
Dinas 
Lingkungan 
Hidup Kota 
Pangkalpinang. 

1.1. menyusun 
rencana 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan 

Draft 
Rencana 
kegiatan 

Akuntabilitas : menyusun rencana 
kegiatan dengan penuh rasa tanggung 
jawab 
 
Komitmen Mutu :teliti dan cermat dalam 
menyusun rencana kegiatan  

Visi : “ Terwujudnya 
Laboratorium Lingkungan 
yang Handal, Profesional dan 
Bermutu serta Berdaya Saing 
Global “ 
Misi : 
1. Mewujudkan pelayanan uji 
laboratorium yang akurat dan 
terpercaya 
2. Meningkatkan kompetensi 
dan profesionalisme sumber 
daya manusia (SDM) 
Laboratorium Lingkungan  
3. Terpenuhinya sarana 
penunjang pelayanan dan 
peralatan analisis 
laboratorium yang memenuhi 
standard dan berkualitas 
4. Meningkatnya 
kepercayaaan masyarakat 
dan pelanggan terhadap 
pelayanan Laboratorium 
Lingkungan Dinas 
Lingkungan Hidup Kota 
Pangkalpinang 
5. Terciptanya koordinasi dan 
kemitraan dengan sektoral 
terkait, swasta dan 
masyarakat 
 

1.2. mengatur 
jadwal 
pertemuan 
dengan atasan 

Lembar  
Jadwal 
pertemuan 

Akuntabilitas : mengatur jadwal 
pertemuan sehingga diperoleh kejelasan 
waktu untuk bertemu atasan langsung 
 
Etika Publik : membuat janji bertemu 
terlebih dahulu sebelum melakukan 
pertemuan 
 

1.3. 
melakukan 
konsultasi 
dengan atasan 
langsung  

Lembar 
konsultasidan 
foto 

Akuntabilitas :konsisten dan tepat waktu 
dalam melaksanakan konsultasi dengan 
atasan 
 
Nasionalisme : konsultasi merupakan 
cerminan bahwa kita mengedepankan 
musyawarah dalam menyelesaikan 
masalah maupun berpendapat. Hal ini 
sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-
4. 
 
Etika Publik : melakukan kerjasama 
dengan atasan yang merupakan contoh 
nilai etika pubik dalam berorganisasi 
 
Etika Publik : sikap sopan ketika 



konsultasi dengan atasan dan 
mendengarkan dan menerima pendapat 
atasan 

Moto : “ CEPAT, TEPAT, 
AKURAT DAN MEMUASKAN 
“ 
 
Penjelasan : kegiatan ini 
berkontribusi dalam 
mewujudkan laboratorium 
yang profesional yang 
ditunjukan dengan sikap 
pekerja yang melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan 
SOP yang berlaku (Visi). 
Sehingga terwujudlah 
pelayanan uji Laboratorium 
yang akurat dan terpercaya 
(Misi ke-1) dan 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat dan pelanggan 
terhadap pelayanan 
Laboratoriun UPTD  Dinas 
Lingkungan Hidup Kota 
Pangkalpinang (Misi ke-4) 

1.4. Membuat 
desain gambar 
banner 

desain 
gambar 
banner 

Komitmen Mutu : adanya nilai kreatif dan 
inovatif dalam pembuatan desain gambar 
yang akan diterapkan 
 

1.5. 
pencetakan 
banner 

Banner dan 
email 
pencetakan 

Akuntabilitas : menjaga sikap 
transparansi terhadap instansi dalam 
menggunakan dana dan tanggung jawab 
terhadap amanah penggunaan dana 
tersebut 
 
Anti korupsi : menggunakan dana 
percetakan dengan jujur (tidak adanya 
markup biaya) 
 

1.6. 
Pemasangan 
banner dilokasi 
striategis 

Foto banner 
dan foto 
pemasangan 

Akuntabilitas : 
Bertanggung jawabterhadap realisasi 
rencana kegiatan yang telah disepakati 
dengan pimpinan 
 
Etika Publik : menciptakan ASN yang 
profesional dan sesuai dengan SOP 
dalam menjalakan tugasnya 
 
Komitmen Mutu : membentuk nilai taat 
aturan (mematuhi SOP) bagi pekerja 
 
Pelayanan Publik : banner cara 



pengajuan uji sampel dapat menjadi media 
mengoptimalkan pelayanan publik yang 
transparan dan mudah serta aksesibel 
bagi pengguna jasa 
 
Manajemen ASN : dengan adanya banner 
tersebut menunjukan bahwa ASN berperan 
sebagai pelayan public 
 

      

2. Pemasangan 
amaran K3 di 
UPTD 
Laboratorium 
Lingkungan  
DLH Kota 
Pangkalpinang   

2.1. menyusun 
rencana 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan 
 

Draft 
Rencana 
kegiatan 

Akuntabilitas : menyusun rencana 
kegiatan dengan penuh rasa tanggung 
jawab 
 
Komitmen Mutu :teliti dan cermat 
dalammenyusun rencana kegiatan 

penjelasan : kegiatan ini 
berkontribusi dalam 
mewujudkan laboratorium 
yang bermutu dan 
profesional yang ditunjukan 
dengan sikap pekerja yang 
melaksanakan tugasnya 
dengan mengedepankan 
aspek K3 dan  sesuai dengan 
SOP yang berlaku (Visi). 
terwujudnya kompetensi dan 
profesionalisme Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang 
handal (Misi ke-2) dan 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat dan pelanggan 
terhadap pelayanan 
Laboratoriun UPTD  Dinas 
Lingkungan Hidup Kota 
Pangkalpinang (Misi ke-4). 

2.2. mengatur 
jadwal 
pertemuan 
dengan atasan 

Lembar 
Jadwal 
pertemuan 

Akuntabilitas : mengatur jadwal 
pertemuan sehingga diperoleh kejelasan 
waktu untuk bertemu atasan langsung 
 
Etika Publik : membuat janji bertemu 
terlebih dahulu sebelum melakukan 
pertemuan 
 
 
 
 
 

2.3. 
melakukan 

Lembar 
konsultasi 

Akuntabilitas :konsisten dan tepat waktu 
dalam melaksanakan konsultasi dengan 



konsultasi 
dengan atasan 
langsung 

atasan 
 
Nasionalisme : konsultasi merupakan 
cerminan bahwa kita mengedepankan 
musyawarah dalam menyelesaikan 
masalah maupun berpendapat. Hal ini 
sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-
4. 
 
Etika Publik : melakukan kerjasama 
dengan atasan yang merupakan contoh 
nilai etika pubik dalam berorganisasi 
 
Etika Publik : sikap sopan ketika 
konsultasi dengan atasan dan 
mendengarkan pendapat atasan 

2.4. membuat 
desain amaran 

Desain 
gambar 
Amara 

Komitmen Mutu : adanya nilai kreatif dan 
inovatif dalam pembuatan desain gambar 
yang akan diterapkan 

2.5. 
pencetakan 
Amaran  

Amaran Akuntabilitas : menjaga sikap 
transparansi terhadap instansi dalam 
menggunakan dana dan tanggung jawab 
terhadap amanah penggunaan dana 
tersebut 
 
Anti korupsi : menggunakan dana 
percetakan dengan jujur (tidak adanya 
markup biaya) 

2.6. 
Pemasangan 

Foto Amaran Akuntabilitas : 
Bertanggung jawabterhadap realisasi 



Amaran  rencana kegiatan yang telah disepakati 
dengan pimpinan 
 
Etika Publik : menciptakan ASN yang 
profesional dan sesuai dengan SOP 
dalam menjalakan tugasnya 
 
Etika Publik : menciptakan ASN yang siap 
melayani  publik 
 
Komitmen Mutu : membentuk komitmen 
sebagai ASN untuk memberikan pelayan 
terbaik serta menghargai nilai K3 
(mematuhi SOP)yang merupakan hak bagi 
pekerja 
 

      

3. Pengambilan 
sampel 
dilapangan 

3.1. menyusun 
rencana 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan 

Draft 
Rencana 
kegiatan 

Akuntabilitas : menyusun rencana 
kegiatan dengan penuh rasa tanggung 
jawab 
 
Komitmen Mutu :teliti dan cermat 
dalammenyusun rencana kegiatan 

penjelasan : kegiatan ini 
berkontribusi dalam 
mewujudkan laboratorium 
yang bermutu dan 
profesional yang ditunjukan 
dengan sikap pekerja yang 
melaksanakan tugasnya 
dengan mengedepankan 
aspek K3 dan  sesuai dengan 
SOP yang berlaku (Visi).  
terwujudnya kompetensi dan 
profesionalisme Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang 

3.2. mengatur 
jadwal 
pertemuan 
dengan atasan 

Lembar 
Jadwal 
pertemuan 

Akuntabilitas : mengatur jadwal 
pertemuan sehingga diperoleh kejelasan 
waktu untuk bertemu atasan langsung 
 
 

3.3. 
melakukan 

Form Lembar 
konsultasi 

Akuntabilitas :konsisten dan tepat waktu 
dalam melaksanakan konsultasi dengan 



konsultasi 
dengan atasan 
langsung 

atasan 
 
Nasionalisme : konsultasi merupakan 
cerminan bahwa kita mengedepankan 
musyawarah dalam menyelesaikan 
masalah maupun berpendapat. Hal ini 
sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-
4. 
 
Etika Publik : melakukan kerjasama 
dengan atasan yang merupakan contoh 
nilai etika pubik dalam berorganisasi 
 
Etika Publik : sikap sopan ketika 
konsultasi dengan atasan dan 
mendengarkan pendapat atasan 
 

handal (Misi ke-2) 

  3.4. 
Melakukan 
brefing 
sebelum 
memulai 
kegiatan 

1. foto 
2. video 

Akuntabilitas : adanya nilai 
kepemimpinan dan tanggung jawab 
serta konsisten dalam pelaksanaan 
brefing 
 
Etika publik: kerjasama dalam tim 
diseluruh tahapan kegiatan 
 
Komiten mutu : mementingkan kesiapan 
sebelum bekerja untuk menjamin mutu 
dari pekerjaan tersebut 

3.5. mengisi 
form checklist 

Form 
checklist 

Akuntabilitas : Kejelasan dan jujur dalam 
penggunaan peralatan kantor 



kesiapan 
peralatandan 
mengabil 
sampel 

kesiapan 
peralatan dan 
foto 

 
Akuntabilitas : tanggung jawab terhadap 
kesiapan pekerjaan yang dilaksanakan 
 
Anti Korupsi : Menggunakan peralatan 
kantor sebagaimana mestinya, tidak 
menggunnakan untuk kepentingan pribadi 
 
Etika Publik : menciptakan ASN yang 
profesional dan sesuai dengan SOP 
dalam menjalakan tugasnya 
 
Komitmen Mutu : memastikan 
pengambilan sampel menggunakan 
peralatan standar (sesuai SOP) 
 
 

      

4. Memasukan 
materi tentang 
K3 dalam apel 

4.1. Menyusun 
rencana 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan 

Rencana 
kegiatan 

Akuntabilitas : menyusun rencana 
kegiatan dengan penuh rasa tanggung 
jawab 
 
Komitmen Mutu :teliti dan cermat 
dalammenyusun rencana kegiatan 

Penjelasan : kegiatan ini 
berkontribusi dalam 
mewujudkan laboratorium 
yang bermutu dan 
profesional yang ditunjukan 
dengan sikap pekerja yang 
melaksanakan tugasnya 
dengan mengedepankan 
aspek K3 dan  sesuai dengan 
SOP yang berlaku (Visi). 
terwujudnya kompetensi dan 
profesionalisme Sumber 

4.2. Mengatur 
jadwal 
pertemuan 
dengan atasan 

Jadwal 
pertemuan 

Akuntabilitas : mengatur jadwal 
pertemuan sehingga diperoleh kejelasan 
waktu untuk bertemu atasan langsung 

4.3. 
Melakukan 

Lembar 
konsultasi 

Akuntabilitas :konsisten dan tepat waktu 
dalam melaksanakan konsultasi dengan 



konsultasi 
dengan atasan 
langsung 

atasan 
 
Nasionalisme : konsultasi merupakan 
cerminan bahwa kita mengedepankan 
musyawarah dalam menyelesaikan 
masalah maupun berpendapat. Hal ini 
sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-
4. 
 
Etika Publik : melakukan kerjasama, 
komunikasi dan konsultasi dengan 
atasan yang merupakan contoh nilai etika 
pubik dalam berorganisasi 
 
Etika Publik : sikap sopan ketika 
konsultasi dengan atasan dan 
mendengarkan pendapat atasan 
 

Daya Manusia (SDM) yang 
handal (Misi ke-2) 

4.4. 
Pelaksanaan 
apel tema K3 

1. Foto 
2. video 

Akuntabilitas : adanya nilai 
kepemimpinan  dalam pelaksanaan apel 
untuk saling mengingatkan tentang 
keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi 
anggota instansi 
Etika publik : kerjasama dalam tim 
diseluruh tahapan kegiatan 
 
Komiten mutu : usaha dalam 
meningkatkan mutu pelayanan dengan 
menjunjung aspek Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3)/taat aturan 



 

5. Penggunaan 
kotak survey 
kepuasan 
pengguna jasa 
sebagai bahan 
evaluasi 

5.1. Menyusun 
rencana 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan 

Daraft 
Rencana 
kegiatan 

Akuntabilitas : menyusun rencana 
kegiatan dengan penuh rasa tanggung 
jawab 
 
Komitmen Mutu :teliti dan cermat 
dalammenyusun rencana kegiatan 

Penjelasan : kegiatan ini 
berkontribusi dalam 
mewujudkan laboratorium 
yang bermutu dan 
profesional yang ditunjukan 
dengan sikap pekerja yang 
melaksanakan tugasnya 
dengan mengedepankan 
aspek K3 dan  sesuai dengan 
SOP yang berlaku (Visi). 
terwujudnya kompetensi dan 
profesionalisme Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang 
handal (Misi ke-2). Dengan 
menyadari posisi ASN adalah 
seorang pelayan masyarakat, 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat dan pelanggan 
terhadap pelayanan 
Laboratoriun UPTD  Dinas 
Lingkungan Hidup Kota 
Pangkalpinang (Misi ke-4) 
dengan melayani pihak 
terkait dengan sepenuh hati. 
Terciptanya koordinasi dan 
kemitraan dengan sektoral 
terkait, swasta dan 
masyarakat (Misi ke-5) 
dengan adanya umpan balik 

5.2. Mengatur 
jadwal 
pertemuan 
dengan atasan 

Lembar 
Jadwal 
pertemuan 

Akuntabilitas : mengatur jadwal 
pertemuan sehingga diperoleh kejelasan 
waktu untuk bertemu atasan langsung 
 
 
 

  5.3. 
Melakukan 
konsultasi 
dengan atasan 
langsung 

Lembar 
konsultasi 

Akuntabilitas :konsisten dan tepat waktu 
dalam melaksanakan konsultasi dengan 
atasan 
 
Nasionalisme : konsultasi merupakan 
cerminan bahwa kita mengedepankan 
musyawarah dalam menyelesaikan 
masalah maupun berpendapat. Hal ini 
sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-
4. 
 
Etika Publik : melakukan kerjasama 
dengan atasan yang merupakan contoh 
nilai etika pubik dalam berorganisasi 
 
Etika Publik : sikap sopan ketika 
konsultasi dengan atasan dan 



mendengarkan pendapat atasan 
 

dari pengguna jasa kepada 
penyedia jasa sehingga 
dapat selalu memperbaiki 
kekurangan yang ada di 
Laboratorium UPTD Dinas 
Lingkungan Hidup. 

5.4. Membuat 
desain gambar 
kotak survey 
kepuasan 

Desain 
gambar kotak 
survey 
kepuasan 

Komitmen Mutu : adanya nilai kreatif dan 
inovatif dalam pembuatan desain gambar 
yang akan diterapkan 

5.5. 
Pembuatan 
kotak survey 
kepuasan 

kotak survey 
kepuasan 
dan foto 
pembuatan 

Akuntabilitas : menjaga sikap 
transparansi terhadap instansi dalam 
menggunakan dana dan tanggung jawab 
terhadap amanah penggunaan dana 
tersebut 
 
Anti korupsi : menggunakan dana 
pembuatan kotak survey dengan jujur 
(tidak adanya markup biaya) 
 
Komitmen Mutu :kreatif dan inovatif 
dalam pembuatan kotak survey kepuasan 

  5.6. 
Pemasangan 
kotak survey 
kepuasan 
dilokasi 
strategis 

Foto kegiatan 
dan kotak 
survey 
kepuasan  

Akuntabilitas : 
Bertanggung jawabterhadap realisasi 
rencana kegiatan yang telah disepakati 
dengan pimpinan 
 
Nasionalisme:Kerjasama dalam 
pemasangan kotak survey kepuasan 
pengguna dengan rekan kerja sehingga 
memupuk nilai gotong royong untuk 
memupuk persatuan Bangsa 

5.7. 
Pelaksanaan 

 Foto 
 

Komitmen Mutu : memjadikan bahan 
Monitoring dan evaluasi untuk perbaikan 



survey 
kepuasan 
pelayanan 

mutu yang lebih baik bagi instansi 
 
Pelayanan Publik : membentuk sikap 
partisipatif masyarakan dalam proses 
perbaikan pelayanan instansi 

 



 

No Kegiatan Tahapan 
Kegiatan 

Output/ 
Hasil 

Keterkaitan subtansi Mata Pelatihan Kontribusi Terhadap Visi-
Misi Organisasi 

6. Pembuatan 
dan 
pembagian 
pamflet 

6.1. Menyusun 
rencana 
kegiatan yang 
akan 
dilaksanakan 

Daraft 
Rencana 
kegiatan 

Akuntabilitas : menyusun rencana kegiatan 
dengan penuh rasa tanggung jawab 
 
Komitmen Mutu :teliti dan cermat 
dalammenyusun rencana kegiatan 

Penjelasan : kegiatan ini 
berkontribusi dalam 
mewujudkan laboratorium 
yang bermutu dan profesional 
yang ditunjukan dengan sikap 
pekerja yang melaksanakan 
tugasnya dengan 
mengedepankan aspek K3 dan  
sesuai dengan SOP yang 
berlaku (Visi). terwujudnya 
kompetensi dan 
profesionalisme Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang handal 
(Misi ke-2). Dengan 
menyadari posisi ASN adalah 
seorang pelayan masyarakat, 
meningkatkan kepercayaan 
masyarakat dan pelanggan 
terhadap pelayanan 
Laboratoriun UPTD  Dinas 
Lingkungan Hidup Kota 
Pangkalpinang (Misi ke-4) 
dengan melayani pihak terkait 
dengan sepenuh hati. 
Terciptanya koordinasi dan 
kemitraan dengan sektoral 

6.2. Mengatur 
jadwal 
pertemuan 
dengan atasan 

Lembar 
Jadwal 
pertemuan 

Akuntabilitas : mengatur jadwal pertemuan 
sehingga diperoleh kejelasan waktu untuk 
bertemu atasan langsung 
 

  6.3. 
Melakukan 
konsultasi 
dengan atasan 
langsung 

Lembar 
konsultasi 

Akuntabilitas :konsisten dan tepat waktu 
dalam melaksanakan konsultasi dengan 
atasan 
 
Nasionalisme : konsultasi merupakan 
cerminan bahwa kita mengedepankan 
musyawarah dalam menyelesaikan masalah 
maupun berpendapat. Hal ini sesuai dengan 
pengamalan Pancasila ke-4. 
 
Etika Publik : melakukan kerjasama dengan 
atasan yang merupakan contoh nilai etika 
pubik dalam berorganisasi 
 
Etika Publik : sikap sopan ketika konsultasi 
dengan atasan dan mendengarkan pendapat 
atasan 



6.4. Membuat 
desain gambar 
Pamflet 

Desain 
gambar 
Pamflet 

Komitmen Mutu : adanya nilai kreatif dan 
inovatif dalam pembuatan desain gambar 
yang akan diterapkan 

terkait, swasta dan masyarakat 
(Misi ke-5) dengan adanya 
umpan balik dari pengguna 
jasa kepada penyedia jasa 
sehingga dapat selalu 
memperbaiki kekurangan yang 
ada di Laboratorium UPTD 
Dinas Lingkungan Hidup. 

6.5. Revisi 
desain pamflet  

Foto revisi 
desain 
Pamflet 

Komitmen Mutu :kreatif dan inovatif dalam 
rervisi desain pamflet 

  6.6. 
Pencetakan 
Pamflet 

Foto 
pencatakan 
dan email 

Akuntabilitas : menjaga sikap transparansi 
terhadap instansi dalam menggunakan dana 
dan tanggung jawab terhadap amanah 
penggunaan dana tersebut 
 
Anti korupsi : menggunakan dana pembuatan 
kotak survey dengan jujur (tidak adanya 
markup biaya) 

6.7. 
Pembagian 
pamflet 

2. Foto 
 

Whole of goverment :bekerjasama dengan 
instansi lain dalam memberikan pamflet 
 
Pelayanan Publik :mempermudah 
masyarakat untuk mengetahui layanan jasa uji 
sampel air dan limbah 
Akuntabilitas : 
Bertanggung jawabterhadap realisasi 
rencana kegiatan yang telah disepakati 
dengan pimpinan 
 
Nasionalisme:Kerjasama dalam pembagian 
pamflet dengan rekan kerja sehingga 
memupuk nilai gotong royong untuk 
memupuk persatuan Bangsa 

 



Kegiatan 1 : 

Membuat Banner Flowchart pelaksanaan SOP bagi penyelia lapangan dan 

banner proses pengajuan uji sampel air dan limbah di UPTD Laboratorium 

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang.  

 

Tahapan Kegiatan 1.1 : 

Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

Output : Draft Rencana kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 1.2 : 

Mengaturj adwal pertemuan dengan atasan 

Output : Lembar Jadwal pertemuan 

 

Tahapan Kegiatan 1.3 : 

Melakukan konsultasi dengan atasan langsung 

Output : Lembar konsultasi dan foto 

 

Tahapan Kegiatan 1.4 : 

Membuat desain gambar banner 

Output : desain gamba rbanner 

 

Tahapan Kegiatan 1.5 : 

Membuat desain gambar banner 

Output : desain gambar banner 

 

Tahapan Kegiatan 1.6 : 

Pencetakan banner 

Output : Banner dan email pencetakan 

 

Tahapan Kegiatan 1.7 : 

Pemasangan banner dilokasi striategis 

Output : Foto banner dan foto pemasangan 

 

 



Konsultasi dengan mentor 

 

 

 

 

 

 



Membuat desain gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil revisi desain gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pencetakan banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemasangan Banner 
 

 

 

 

 

Hgjsdhfskjihdkisahdksdsfd 

 

 

 

  



Kegiatan 2 : 

Pemasangan amaran K3 di UPTD Laboratorium Lingkungan  DLH Kota 

Pangkalpinang. 

 

Tahapan Kegiatan 2.1 : 

Menyusun rencana kegiatan yang akan  dilaksanakan 

Output : Draft Rencana kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 2.2 : 

Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan 

Output : Lembar Jadwal pertemuan 

 

Tahapan Kegiatan 2.3 : 

Melakukan konsultasi dengan atasan langsung 

Output : Lembar konsultasi dan foto 

 

Tahapan Kegiatan 2.4 : 

Membuat desain gambar Amaran 

Output : desain gambar Amaran 

 

Tahapan Kegiatan 2.5 : 

Pencetakan Amaran 

Output : Amaran dan foto 

 

Tahapan Kegiatan 2.6 : 

Pemasangan amaran 

Output : Foto banner dan foto pemasangan 

 

 

 

 

 

 

 



Konsultasi dengan mentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desain amaran K3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembuatan dan pencetakan amaran 

 

 

 

 



Kegiatan 3 : 

Pengambilan sampel dilapangan. 

 

Tahapan Kegiatan 3.1 : 

Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

Output : Draft Rencana kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 3.2 : 

Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan 

Output : Lembar Jadwa lpertemuan 

 

Tahapan Kegiatan 3.3 :  

Melakukan konsultasi dengan atasanlangsung 

Output : Lembar konsultasi dan foto 

 

Tahapan Kegiatan 1.4 : 

Melakukan brefing sebelum memulai kegiatan 

Output : foto dan video 

 

Tahapan Kegiatan 3.5 : 

Mengisi form checklist kesiapan peralatan dan mengabil sampel 

Ouput : Form checklist kesiapan peralatan, surat tugas, dan foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jadwal pengambilan sampel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Breafing sebelum memulai kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengambilan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form checklist peralatan

 

 



Kegiatan 4 :  

Memasukan materi tentang K3 dalam apel. 

 

Tahapan Kegiatan 4.1 : 

Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

Output : Draft Rencana kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 4.2 : 

Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan 

Output : Lembar Jadwal pertemuan 

 

Tahapan Kegiatan 4.3 : 

Melakukan konsultasi dengan atasan langsung 

Output : Lembar konsultasi dan foto 

 

Tahapan Kegiatan 4.4 : 

Melakukan Apel tema k3 

Output : foto dan video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jadwa apel hasil diskusi dengan atasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pelaksanaan Apel tema K3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan 5 : 

Penggunaan kotak survey kepuasan pengguna jasa. 

 

Tahapan Kegiatan 5.1 : 

Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

Output : Draft Rencana kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 5.2 : 

Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan 

Output : Lembar Jadwal pertemuan 

 

Tahapan Kegiatan 5.3 : 

Melakukan konsultasi dengan atasan langsung 

Output : Lembar konsultasi dan foto 

 

Tahapan Kegiatan 5.4 : 

Membuat desain gambar kotak monitoring dan evaluasi 

Output : foto  

 

Tahapan Kegiatan 5.5 : 

Membuat  kotak monitoring dan evaluasi 

Output : foto  

 

Tahapan Kegiatan 5.6 : 

Pemasangan dan aplikasi kotak monitoring dan evaluasi 

Output : foto  

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsultasi dengan atasan atau mentor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pembuatan desain Kotak Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 

 

 

 



Membuat Kotak Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemasangan dan aplikasi Kotak Monitoring dan Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kegiatan 6 : 

Pembuatan pamflet bagi pengguna jasa serta sosialisasi tentang penyediaan 

jasa uji sampel di Laboratorium Lingkungan Kota Pangkalpinang. 

 

Tahapan Kegiatan 6.1 : 

Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

Output : Draft Rencana kegiatan 

 

Tahapan Kegiatan 6.2 : 

Mengatur jadwal pertemuan dengan atasan 

Output : Lembar Jadwal pertemuan 

 

Tahapan Kegiatan 6.3 : 

Melakukan konsultasi dengan atasan langsung 

Output : Lembar konsultasi dan foto 

 

Tahapan Kegiatan 6.4 : 

Membuat desain gambar Pamflet 

Output : desain gambar Pamflet 

 

Tahapan Kegiatan 6.5 : 

Revisi desain gambar Pamflet 

Output : desain gambar Pamflet 

 

Tahapan Kegiatan 6.6 : 

Pencetakan Pamflet 

Output : foto 

 

Tahapan Kegiatan 6.7 : 

Pembagian Pamflet 

Output : foto dan surat tugas 

 

 

 



Konsultasi desain Pamflet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Membuat desain gambar pamflet 

 

 

 

 

 

 



 

Revisi gambar desain pamflet 

 

 

 

 



 

Pembagian pamflet 

 

 

Pembagian pamflet kepada UPT Laboratorium Kabupaten Bangka Tengah 

 

 

 



Pembagian pamflet kepada pihak swasta (PT. Cahaya Kilau Kencana) 

 

Pembagian pamflet kepada UPT Laboratorium Kabupaten Bangka 

 

 

Sosialisasi jasa pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Pangkalpinang 

melalui media sosial (online) 



 

Pembagian pamflet kepada UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bangka 

Barat 

 

 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Kejaksaan 

 

 

 



 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Selindung 

 

 

 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Kacang Pedang 

 



 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Gabek II 

 

 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Air Mawar 



 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Parit Lalang 

 

 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Sinar Bulan 

 



 

 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Temberan 

 



 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Pintu Air 

 

 

Pembagian pamflet kepada kelurahan Bacang  
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Lingkungan Hidup Kota 
Pangkalpinang

OPTIMALISASI PELAYANAN PENGUJIAN SAMPEL 
AIR DAN LIMBAH DI UPTD LABORATORIUM  DINAS 

LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN 
AKTUALISASI



keterlambatan dalam 
pemberian hasil uji sampelKebingungan 

pengguna jasa 
(masyarakat atau 
swasta)

Kurangnya kesadaran 
tentang K3  

Kecelakaan dan 
penyakit akibat 

kerja

Kekeliruan Penerapan 
SOP

Tidak dapat 
mengetahui tingkat 
kepuasan pengguna 
jasa

Belum ada 
program Mon-Ev

Latar Belakang

Alur penggunaan 
jasa



Kegiatan 1 : 
Membuat banner SOP Pelayanan Jasa Uji Sampel Air dan Limbah, serta SOP Penyelia  Lapangan

Rencana Kegiatan

3
4
5

2
1

Jadwal Pertemuan 
dengan atasan

Konsultasi dengan 
atasan

Desain banner

Revisi desain 
banner

Pemasangan 
banner

6

• Akuntabilitas
• Nasionalisme
• Etika Publik

• Akuntabilit
as

• Etika Publik

• Akuntabilitas
• Komitmen 

Mutu

• Komitmen 
Mutu

• Komitmen 
Mutu

Pencetakan 
banner

• Akuntabilit
as

• Anti 
Korupsi

7 • Komitmen 
Mutu

• ManaJemen 
ASN

• Akuntabilitas
• Etika Publik
• Pelayanan 

publik



Kegiatan 2 : 
Membuat Amaran K3 (jalur Evaluasi dan Titik Kumpul)

Rencana Kegiatan

3
4

5

2
1

Jadwal Pertemuan 
dengan atasan

Konsultasi dengan 
atasan

Desain Amaran

Pemasangan 
Amaran6

• Akuntabilitas
• Nasionalisme
• Etika Publik

• Akuntabilit
as

• Etika Publik

• Akuntabilitas
• Komitmen 

Mutu

• Komitmen 
Mutu

Pencetakan 
Amaran • Akuntabilit

as
• Anti 

Korupsi

• Akuntabilitas
• Etika Publik
• Komitmen 

Mutu



Kegiatan 3 : 
Pengambilan sampel dilapangan

Rencana Kegiatan

3

4
5

2
1

Jadwal Pertemuan 
dengan atasan

Konsultasi dengan 
atasan

Briefing

• Akuntabilitas
• Nasionalisme
• Etika Publik

• Akuntabilit
as

• Etika Publik

• Akuntabilitas
• Komitmen 

Mutu

Checklist & 
Pengambilan 

sampel

• Akuntabilitas
• Etika Publik
• Komitmen 

Mutu

• Akuntabilitas
• Etika Publik
• Komitmen 

Mutu



Kegiatan 4 : 
Pelaksanaan Apel K3

Rencana Kegiatan

3

4

2
1

Jadwal Pertemuan 
dengan atasan

Konsultasi dengan 
atasan

Pelaksanaan Apel 
K3

• Akuntabilitas
• Nasionalisme
• Etika Publik

• Akuntabilit
as

• Etika Publik

• Akuntabilitas
• Komitmen 

Mutu

• Akuntabilitas
• Etika Publik
• Komitmen 

Mutu



Kegiatan 5 : 
Pembuatan Kotak  Survey Kepuasan Pelanggan (Monev)

Rencana Kegiatan

3
4
5

2
1

Jadwal Pertemuan 
dengan atasan

Konsultasi dengan 
atasan

Desain Kotak 
Survey

Aplikasi Kotak 
Survey6

• Akuntabilitas
• Nasionalisme
• Etika Publik

• Akuntabilit
as

• Etika Publik

• Akuntabilitas
• Komitmen 

Mutu

• Komitmen 
Mutu

Pembuatan Kotak 
Survey

• Akuntabilit
as

• Anti 
Korupsi

• Akuntabilitas
• Etika Publik
• Komitmen 

Mutu



Kegiatan 6 : 
Pembuatan dan Pembagian Pamflet

Rencana Kegiatan

3
4

2
1

Jadwal Pertemuan 
dengan atasan

Konsultasi dengan 
atasan

Desain Pamflet

Aplikasi Kotak 
Survey7

• Akuntabilitas
• Nasionalisme
• Etika Publik

• Akuntabilit
as

• Etika Publik

• Akuntabilitas
• Komitmen 

Mutu

• Komitme
n Mutu

Pencetakan 
Pamflet

• Akuntabilit
as

• Anti 
Korupsi

• Akuntabilitas
• Etika Publik
• Komitmen 

Mutu

Revisi Desain 
Pamflet5

6



KESIMPULAN
TELAH MENINGKATKAN KINERJA LATSAR 

DALAM MENGAKTUALISASIKAN NILAI 
A.N.E.K.A

TELAH MENGOPTIMALKAN KUALITAS PELAYANAN 
DI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KOTA 

PANGKALPINANG

TELAH BERKONTRIBUSI DALAM PENCAPAIAN 
VISI DAN MISI UPTD LABORATORIUM DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PANGKALPINANG



THANK 
YOU
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