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Abstrak 

Pendidikan merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh arsiparis. 
Arsiparis berdasarkan peraturan MENPAN nomor : PER/3/M.PAN/3/ Tahun 2009 adalah 
jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk 
melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang diduduki oleh 
PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang. Arsiparis Nasional R.I selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap 
pembinaan kearsipan dan arsiparis di indonesia telah mengeluarkan keputusan Nomor 2 
tahun 1992 tentang Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan bagi Jabatan 
Arsiparis. Dalam jabatan arsiparis tingkat Ahli Adalah Arsiparis dengan kualifikasi 
profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Unsur 
kegiatan UTAMA sekurang – kurangnya 80 %, yang meliputi kegiatan : pendidikan, 
pengolaan arsip, pembinaan arsiparis, pengembangan profesi Arsiparis, sedangkan 
kegiatan PENUNJANG yang dapat dilakukan oleh Arsiparis, sebanyak – banyaknya 20 
%. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Persepsi Pengelolah Arsip Terhadap Jabatan 
Fungsional Arsiparis di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur di Bidang 
Kearsipan (Studi Deskriptif Persepsi Pengelolah Arsip Terhadap Jabatan Fungsional 
Arsiparis di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur di Bidang Kearsipan). 

Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada studi 
experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah 
non probability sampling. Jenis metode yang digunakan adalah purposive sampling. 
Sampel yang digunakan berjumlah 50 orang Arsiparis di Surabaya. Data dikumpulkan 
dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik 
deskriptif. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa arsiparis memiliki Persepsi Pengelolah 
Arsip Terhadap Jabatan Fungsional Arsiparis cukup baik. 
 
Kata Kunci: Persepsi; Pengelolah Arsip; Jabatan Fungsional Arsiparis. 
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Abstract 

Education is one of the important things that are needed by the Archivist. The 
Archivist pursuant to Regulation MENPAN number: PER/3/PAN/m. 3/2009 is a term 
which has the scope, duties, responsibilities, and authority to carry out the management 
of the archives and the construction of the section occupied by CIVIL SERVANTS with 
the rights and obligations provided in full by the competent authority. The National 
Archivist r. i. as the institution in charge of the construction of archives and 
archivists/records managers in indonesia has issued decision No. 2 of 1992 on procedures 
and Guidelines for the construction of the post of Archivist. In the Office of Archivist the 
Archivist is the Expert level with the implementation of professional qualification and 
functions requiring mastery of science and technology in the field of management of 
archives and the construction of archives. The MAIN activities at element – the lack of 
80%, which covers activities: education, pengolaan archive, the construction of Archivist 
the Archivist, professional development, while SUPPORTING activities that can be 
performed by the Archivist, a total number of 20% –. This research aims to examine the 
perception of Pengelolah Archive to the post of Archivist at the Functional Library and 
Archival Agency of East Java in the field of archives (Descriptive study of Perception 
Pengelolah Archive Of Functional Office Archivist library and Archives Bodies in East 
Java in the field of archives). 

In this study used is the conclusive research on the study of experimental or causal 
research. Retrieval technique of sampling used is non probability sampling. The type of 
method used is the purposive sampling. The sample used was 50 people Archivist in 
Surabaya. Data were collected using a questionnaire. Analytical techniques used are 
descriptive statistical analysis. The results of this analysis indicate that the archivist has 
the perception of Pengelolah Archives Of Functional Office Archivist quite well. 
 
Keywords: Perception; Pengelolah Archives; The Functional Position Of Archivist. 
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Pendahuluan 

Arsiparis mampu berfungsi sebagai tenaga profesional untuk mengelola pekerjaan 
dan kegiatan kearsipan (mulai dari arsip aktif sampai dengan statis). Di indonesia, tenaga 
arsiparis baru diakui keberadaannya secara formal oleh pemerintah sebagai jabatan 
fungsional pada tahun 1990. Pengakuan tersebut berdasarkan keputusan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit bagi 
Jabatan Arsiparis. Dengan diterbitkannya keputusan MENPAN Nomor 36 Tahun 1990 
tersebut terbuka peluang dan kesempatan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk 
menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis melalui “Inpassing” atau penyesuaian. Akibat 
dari kebijakan tersebut, maka di lingkungan departemen atau instasi pemerintah baik 
pusat maupun daerah bermunculan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat 
dalam jabatan fungsional arsiparis. Kondisi demikian menimbulkan dampak 
permasalahan dan isu yang berkaitan dengan fungsional arsiparis, khususnya bagi 
mereka yang diangkat melalui penyesuaian ( Inpassing ) Pegawai Negeri Sipil. 

 Permasalahan dan isu yang berkaitan dengan fungsional arsiparis yang di kutip 
peneliti dari artikel yang berjudul “Persepsi Pengelola Arsip Terhadap Jabatan 
Fungsional Arsiparis” antara lain :Bahwa pengetahuan, keterampilan dan penguasaan 
arsiparis di bidang kearsipan yang diangkat melalui penyesuaian ( Inpassing ) Pegawai 
Negeri Sipil (PNS), masih belum dapat diandalkan. Hal tersebut antara lain karena 
prosedur yang dipersyaratkan dalam pengangkatan umum pertama kali dalam jabatan 
arsiparis sebagaimana ditetapkan dalam surat edaran bersama Kepala Arsip Nasional R.I 
dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 
46/SE/1996, yaitu : 1. Berijazah serendah – rendahnya program Diploma II di bidang 
kearsipan. 2. Berijazah serendah – rendahnya program Diploma II di bidang ilmu lain 
setelah tamat pendidikan dan atau latihan dalam bidang kearsipan yang ketentuan dan 
petunjuk teknisnya ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional R.I. 3. Setiap unsur penilaian 
pelaksanaan pekerjaan ( DP – 3 ) sekurang – kurangnya bernilai baik.  

Dengan kata lain, Pegawai Negeri Sipil dari beraneka ragam latar belakang 
pendidikan dan bidang pekerjaan atau profesi dapat diangkat dalam jabatan fungsional 
arsiparis asal diusulkan oleh Kepala Unit Kerja atau Kepala Unit Kearsipan tanpa disertai 
pengumpulan dan penilaian angka kredit. Kondisi demikian akan berpengaruh pula 
terhadap pola pembinaan lebih lanjut kepada arsiparis, baik pembinaan kepegawaiannya 
maupun dalam merumuskan pola pendidikan dan pelatihannya, yaitu misalnya 
pembakuan kurikulum & silabus diklat arsiparis, cara pengisian angka kredit dan arah 
penjenjangan diklat arsiparis. Menurut pengamatan peneliti terhadap arsiparis di badan 
perpustakaan dan kearsipan jawa timur di bidang kearsipan, pada tahun – tahun 
pemulaan (lebih dari 2 tahun) sesudah diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis, 
umumnya arsiparis merasa kebinggungan tidak mengetahui apa yang seharusnya 
dikerjakan, bagaimana status kepegawaiannya, tunjangan jabatan, cara pengisian angka 
kredit, dan pembinaan selanjutnya. Penyelenggaraan diklat atau kursus dalam rangka 
pembinaan kegiatan arsiparis diserahkan sepenuhnya kepada masing – masing 
departemen. Konsekuensinya, bagi departemen atau instasi pemerintah yang tidak 
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tersedia dana, kegiatan pembinaan arsiparis tidak dapat dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 

 Arsiparis Nasional R.I selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap 
pembinaan kearsipan dan arsiparis di indonesia telah mengeluarkan keputusan Nomor 2 
tahun 1992 tentang Prosedur dan Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan bagi Jabatan 
Arsiparis. Dalam keputusan tersebut antara lain, dimuat ketentuan mengenai jenjang 
profesi arsiparis dan arah pembinaannya, hubungan jenjang profesi dengan aspek 
penilaian, pendidikan dan pelatihan arsiparis. Sejauh pengamatan peneliti, kebijakan 
tersebut sifatnya masih umum, sehingga implementasinya di masing – masing 
departemen belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan belum ada keseragaman 
dalam pola penyelenggaraan pembinaan arsiparis. Dalam penyelenggaraan diklat 
arsiparis misalnya, masih belum secara rinci dijelaskan silabus dan kurikulumnya. Pada 
tahun 1993, pusdiklat Kearsipan Arsip Nasional R.I telah menyusun draf kurikulum 
program pelatihan bagi pejabat fungsional arsiparis, namun belum ditetapkan sebagai 
keputusan. Disamping itu, sekalipun dalam kurikulum program pelantikan tersebut telah 
diarahkan kepada kelompok sasaran yang berbeda yaitu untuk Asisten Arsiparis Madya 
sampai dengan Ajun Arspiaris Muda (golongan IIb s/d II/d). Pelaksanaannya masih sulit 
dipraktekkan oleh departemen atau instasi pemerintah, antara lain disebabkan oleh faktor 
biaya dan faktor teknis lainnya. Disamping itu masih sering terjadi tumpang tindih 
muatan materi kurikulum yang diberikan dalam diklat tersebut.  

(Sulistyo Basuki, 1996)  Menyatakan adanya pola pembinaan arsiparis melalui 
pendidikan formal maupun non formal (diklat) yang diarahkan kepada program 
profesional dan program akademik sangat diperlukan. Program profesional diharapkan 
dapat menghasilkan tenaga arsiparis profesional, yang memiliki keterampilan teknis 
(skill) di bidang kearsipan, sedangkan program akademis diharapkan dapat menghasilkan 
tenaga arsiparis yang memiliki kemampuan manajerial. Mengenai pola pembinaan bagi 
jabatan arsiparis sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Arsip Nasional 
tersebut perlu lebih di perjelas atau ditindak lanjuti dengan petunjuk teknis, agar lebih 
mudah untuk diaplikasikan dengan tetap memacu kepada sasaran yang hendak dicapai 
dalam masing – masing kelompok jenjang kepangkatan atau golongan jabatan fungsional 
arsiparis, serta mampu mengantisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi. Pengangkatan pertama kali arsiparis melalui penyesuaian (Inpassing) 
tersebut juga membawa permasalahan lain, yaitu adanya arsiparis yang tetap melakukan 
bidang pekerjaan sebelumnya seperti bendaharawan, staf keuangan, sekertaris pimpinan, 
asisten proyek, dan sebagainya, walaupun tercatat sebagai tenaga fungsional arsiparis. 
Sebagai contoh dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Departemen Pekerjaan 
Umum yang telah diangkat pertama kali melalui penyesuaian (Inpassing), hingga 
sekarang ini masih banyak yang tidak melakukan pekerjaan sebagai arsiparis. 
Dilingkungan Biro Umum Departemen PU pada saat ini tercatat 30% Arsiparis yang 
sehari – harinya melaksanakan tugas di luar profesi dan kegiatan kearsipan (antara lain, 
pengemudi, petugas agendaris, tata usaha, dan staf bagian Kesra). 
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Jabatan Fungsional Arsiparis yang keberadaannya secara formal baru kurang 
lebih 7 tahun masih dipertanyakan, apakah jabatan fungsional arsiparis yang ada 
sekarang sudah dapat menjamin fungsional di bidang kearsipan ? atau dengan kata lain 
apakah profesi kearsipan arsiparis yang ada sekarang sudah dapat memenuhi 
persyaratakn sebagaimana yang diharapkan dalam Surat Keputusan MENPAM Nomor 
36 Tahun 1990. Isu lain mengenai arsiparis menyangkut pekerjaannya sehari – hari di 
kantor, apakah benar – benar melaksanakan lahan kegiatan kearsipan khusus arsip inaktif 
dan statis ataukah mencakup arsip dinamis (record management). Hal tersebut 
dikarenakan tugas arsiparis sebagaimana diatur dalam kepuasan MENPAN Nomor 36 
tahun 1990 dan Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional R.I dan Kepala BAKN 
Nomor 01.SEB.1990 dan Nomor 46/SE/1990 merupakan lingkup kegiatan kearsipan 
yaitu arsip inaktif dan statis (tidak termasuk arsip aktif). Untuk kegiatan arsip dinamis 
(record management) di instasi pemerintah (departemen) umumnya dilakukan oleh 
petugas tata usaha pengelola seperti agendaris, sekretaris atau petugas administrasi 
kantor. Di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, misalnya masih dijumpai arsiparis 
yang mengerjakan lahan arsip dinamis, baik aktif maupun inaktif. Permasalahan dan  isu 
tersebut merupakan pertimbangan untuk dilakukan penelitian guna memperoleh 
gambaran keadaan yang sesungguhnya di lapangan sehingga dapat dijadikan masukan 
bagi Lembaga Arsip Nasional R.I dan Kantor MENPAN dan menyempurnakan 
kebijaksanaan pola pembinaan arsiparis yang ada. Di sisi lain, peneliti juga melihat 
bagaimana kondisi arsiparis seperti, Indonesia kekurangan tenaga ahli kearsipan. Dari 
15.000 tenaga arsiparis yang dibutuhkan saat ini hanya ada 3.531 arsiparis (23,5 persen). 
Hal ini menyebabkan kearsipan milik negara maupun pemerintah daerah tidak terurus 
dengan baik. Di sisi lain, program studi kearsipan di perguruan tinggi tidak diminati 
mahasiswa. Keperluan tenaga arsiparis yang dirilis Asosiasi Arsiparis Indonesia itu 
hanya untuk memenuhi kebutuhan lembaga kearsipan pemerintah, belum termasuk 
lembaga swasta.  

Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Andi Kasman mengatakan, profesi sebagai 
arsiparis dianggap kurang menjanjikan masa depan karena selain gaji pegawai negeri 
sipil (PNS) kecil, insentif yang diberikan pemerintah kepada arsiparis pun jauh di bawah 
profesi peneliti dan perencana. Menurut beliau, tunjangan jabatan fungsional untuk 
arsiparis hanya sekitar Rp 120.000 - Rp 750.000, tergantung jabatannya. Sedangkan 
tunjangan untuk peneliti dan perencana sudah di atas Rp 1 juta. Tahun ini pemerintah 
sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 yang menyatakan 
bahwa arsiparis yang sudah lulus sertifikasi akan diberi tunjangan profesi baru. 
Kebijakan itu belum bisa dilaksanakan karena belum ada peraturan pelaksanaannya. 
"Masih ada diskriminasi pemberian kesejahteraan untuk arsiparis. Padahal profesi 
tersebut memiliki tanggung jawab berat. Arsiparis tidak hanya merawat tetapi juga 
menjaga kerahasiaan arsip-arsip negara," Tugas menjaga kerahasiaan ini tidak bisa 
dipenuhi seorang arsiparis bisa dituntut hukuman 20 tahun penjara. Profesi arsiparis 
sebetulnya merupakan peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi.  

Menurut Kepala Arsip Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sekaligus 
dosen Program Studi Kearsipan UGM Machmoed Effendhie, di setiap provinsi di 
Indonesia ada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah sedangkan di tingkat kabupaten 
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terdapat Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten. Mereka yang menduduki jabatan 
sebagai Kepala Badan/Kantor Arsip dan Perpustakaan ini lebih banyak dipegang orang-
orang yang kurang berkompeten."Mereka yang menjadi kepala tata kelola kearsipan 
bukan orang profesional dan menjabat secara fungsional saja" Studi kearsipan di 
Indonesia sekarang ini masih berada pada strata Diploma (D-3). Di negara-negara maju 
yang memandang arsiparis secara profesional telah memberi gelar sarjana bagi lulusan 
program studi kearsipan. Di Indonesia, kata Machmoed, dulunya ada lima universitas 
yang membuka program studi kearsipan, yakni UGM, Universitas Indonesia (Jakarta), 
Universitas Padjajaran (Bandung), Universitas Hasanuddin (Makassar), dan Universitas 
Diponegoro (Semarang). Sebagian program studi tersebut sudah tutup karena tidak 
diminati siswa. Arsiparis yang ada saat ini juga lebih banyak mengurus arsip-arsip dalam 
bentuk surat dan foto. Adapun arsip berbentuk audio-visual. 

Menurut Machmoed Effendhie, kurang diperhatikan oleh arsiparis karena arsiparis 
spesialis untuk bidang audio-visual juga masih sangat kurang. Kondisi/fakta seperti yang 
dijelaskan diatas pada dasarnya tidak perlu terjadi dikarenakan apabila dianalisis lebih 
lanjut, pada dasarnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor:PER/3/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya 
adalah sebuah peraturan yang diantaranya berisikan : (1)Macam-macam kegiatan 
kearsipan. (2)Prosedur pemenuhan angka kredit. (3)Pemberian anggaran tunjangan 
jabatan fungsional. (4)Prosedur kenaikan jabatan dan pangkat.Pada penjelasan diatas 
dapat dilihat bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor:PER/3/M.PAN/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya 
memuat berbagai macam materi yang pada dasarnya dapat menjadi motivasi bagi PNS 
pada umumnya atau tenaga arsiparis struktural untuk mengambil jabatan fungsional 
arsiparis. Peraturan  Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor:PER/3/M.PAN/2009 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya 
tersebut mengatur segala macam bentuk kompetensi yang harus dimiliki oleh profesi 
arsiparis dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang kearsipan. 
Pada peraturan menteri tersebut menawarkan banyak kemudahan serta jenjang karier 
yang jelas dan produktifitas kerja yang dapat terukur secara transparan dan akuntabel. 
Adapun kemudahan tersebut antara lain (dikemukakan oleh Anna Suryani, Arsiparis 
BPAD Provinsi D.I. Yogyakarta) adalah sebagai berikut : 1.Sebagai alternatif bagi PNS 
yang tidak mendapatkan kesempatan menduduki jabatan struktural, 2.Untuk mengatasi 
kenaikan pangkat yang mentok, 3.Adanya kesempatan percepatan kenaikan pangkat, 
4.Mendapatkan tunjangan jabatan fungsional, 5.Dibebaskan dari ujian dinas, 6.Adanya 
jaminan jenjang karier yang jelas selama seorang pejabat fungsional mampu bekerja dan 
dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan.  

Kemudian ditambahkan pula oleh Mashur (2012), kemudahan yang diperoleh 
dari jabatan fungsional arsiparis adalah sebagai berikut: 1.Apabila Seorang PNS telah 
menjadi fungsional, tentu PNS itu tidak lagi berebut kepada PNS lainnya, untuk berusaha 
merebut jabatan struktural. 2.PNS akan lebih profesional lagi di bidang pekerjaannya, 
dalam menangani arsip dan kearsipan. 3.Kesempatan untuk naik pangkat pilihan 2 (dua) 
tahun sekali, dengan catatan angka kreditnya telah terpenuhi, dan penilaian DP3 atas 
namanya baik. 4.Kesempatan untuk naik pangkat dengan pangkat dan golongan/ruang 
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tertinggi juga sangat terbuka lebar. 5.Akan mendapatkan tunjangan jabatan fungsional 
arsiparis (baca UU No.43 tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal. 30). 6.Menurut 
informasi, proses penetapan bahwa batas usia pensiun jenjang jabatan arsiparis Madya-
Utama 60 tahun. (pasal 1 Perpres No. 42 tahun 2012) 

 

Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran yang dilakukan oleh peneliti pada latar belakang masalah 
diatas, maka dapat secara sederhana peneliti merumuskan masalah utama, yaitu : 

1. Bagaimana persepsi pengelola arsip terhadap jabatan fungsional arsiparis ? 

 

Tinjauan Pustaka 

Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. 
Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 
alat penerima yaitu alat indera. Proses tersebut tidak berhenti disitu saja, tetapi diteruskan 
oleh syaraf ke otak sebagian pusat susunan syaraf. Proses persepsi tidak dapat dilepas 
dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului 
terjadinya persepsi. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia 
luarnya (Branca, 1964; woodworth dan Marquis, 1957 dalam Walgito, Bimo, 2003 : 45). 
Stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diintrepetasikan, 
sehingga individu menyadari tentang apa yang diinderanya itu. Proses inilah yang 
dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui 
proses persepsi sesuatu yang diindera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah 
diorganisasikan dan diintrepetasikan (Davidoof, 1981 dalam Walgito, Bimo, 2005 : 46).  

Sedangkan menurut Moskowitz dan Orgel (1969) persepsi itu merupakan proses 
integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat 
dikemukakan bahwa persepsi itu adalah proses pengorganisasian, pengintrepetasian 
terhadap stimulus yang diterima oleh organism atau individu sehingga merupakan 
sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intregated dalam diri individu. 
Karena merupakan aktivitas yang inter-grated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang 
ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu. Persepsi stimulus itu 
sendiri dapat datang dari dalam diri individu (internal) maupun dari luar internal 
(eksternal). Karena dalam persepsi itu merupakan aktivitas yang integrated maka seluruh 
apa yang ada di dalam individu, baik itu perasaan, pengalaman, kemampuan berfikir, 
kerangka acuan ikut berperan dalam pembentukan persepsi individu tersebut. Kerangka 
acuan ikut berperan dalam pembentukan persepsi individu tersebut. Dalam persepsi 
meskipun stimulusnya sama, tetapi karena pengalaman yang tidak sama, perasaan yang 
tidak sama, kemampuan berfikir yang tidak sama, kerangka acuan yang tidak sama 
menimbulkan persepsi yang beraneka ragam dimana satu sama lain tidak sama. Keadaan 
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tersebut memberi gambaran bahwa persepsi itu bersifat individual (Davidoof, 1981 
dalam Walgito, Bimo, 2003:46) 

Proses Terjadinya Persepsi 

Persepsi merupakan sebuah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk 
memilih, mengorganisasikan, dan menginteroretasi masukan – masukan informasi guna 
menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti (Alder & Rodman, 1991) 

Menurut Wood (2010), persepsi terdiri dari 3 tahap yang saling mempengaruhi 
satu sama lain, yaitu  

1. Seleksi (Selection) 

Seleksi adalah proses bagaimana kita memusatkan perhatian pada sesuatu 
yang kita anggap penting saat ini dan tidak memperhatikan hal lain di sekitar kita. 
Dalam rangka kehidupan sehari – hari manusia selalu dihujani oleh berbagai 
rangsangan atau stimulus dari lingkungan sekitar. Sebelum kita merespon atau 
menafsirkan sebuah kejadian atau rangsangan apapun, kita harus memperhatikan 
kejadian atau rangsangan tersebut. Ketika rangsangan – rangsangan bersaing 
untuk mendapatkan perhatian kita, kita hanya focus kepada satu rangsangan saja. 
Wood (2010) menambahkan, cara seseorang memperhatikan sesuatu dipenuhi 
oleh motif, kebutuhan serta pengharapan pribadi. Adller & Rodman (1991) 
menambahkan, manusia juga cenderung memperhatikan hal – hal berbeda ( 
mempunyai intensitas lebih ), sesuatu yang baru ( unsure novelty ) dan sesuatu 
yang berkaitan dengan motif mereka. 

2. Organisasi ( Organization ) 

Pada tahap ini seluruh informasi yang diperoleh akan diorganisirkan agar 
menjadi sebuah gambaran yang lebih bermakna. Rangsangan yang berbeda dapat 
berdampak pada pengorganisasian yang berbeda pula ( Adler & Rodman ) Teori 
yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kita mengorganisasikan persepsi 
adalah konstruksivisme yang mengatakan bahwa kita mengorganisasikan dan 
menginterpretasikan pengalaman dengan menggunakan struktur kognitif yang 
disebut skema. Skema kognitif digunakan untuk mengorganisasikan bagaimana 
kita berfikir tentang manusia dan situasi. 

3. Interpretasi ( Interpretation ) 

Setelah informasi diorganisasikan, maka individu akan mencoba untuk 
memperoleh jawaban tentang makna dari informasi tersebut. Tahap ini sangat 
dipengaruhi oleh causal attribution, yaitu suatu percobaan untuk menjelaskan 
mengapa sesuatu dapat terjadi. Interpretasi mengarahkan manusia dalam 
membentuk kesimpulan dan dipengaruhi oleh pengalaman, kebutuhan, nilai, 
pengharapan, kepercayaan, keadaan fisik dan kondisi emosional dan lain 
sebagainya. 
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Definisi Jabatan Fungsional 

Jenjang dalam profesi fungsional arsiparis terbagi dalam beberapa kelas, 
Arsiparis tingkat terampil adalah, arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang 
profesional, yang pelaksanaan tugas dan fungsinya memenuhi persyaratan penguasaan 
pengetahuan teknis di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Sedangkan 
arsiparis tingkat ahli adalah, arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan 
tugas dan fungsinya memenuhi persyaratan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 
di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan mengenai kearsipan. Kalau dalam 
Permenpan Nomor PER/3/M.PAN/3/2009, jabatan fungsional arsiparis yang hanya 
penenekannya untuk PNS saja, sedangkan dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2009 
tentang kearsipan Arsiparis adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang 
kearsipan, yang diperoleh melalui pendidikan formal atau didapat dari diklat kearsipan, 
serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 

Seorang arsiparis di dalam struktur organisasi pemerintahan, termasuk dalam 
kelompok jabatan fungsional, seperti fungisonal pustakawan dan lain-lainnya. Jabatan 
fungsional merupakan suatu tawaran bagi PNS yang tidak dapat menduduki jabatan 
Struktural, dan kini mulai banyak yang ingin mendudukinya. Mengingat jabatan 
Struktural hanya dapat diisi oleh satu orang saja maka, sering menjadi ajang rebutan, dan 
pemenangnya adalah mereka-mereka yang memiliki kedekatan dengan para 
pimpinannya, dan hal itulah yang membedakannya dengan jabatan fungsioanal yang ada. 
Untuk itulah jika seorang PNS telah memilih jabatan fungsional, maka orang tersebut 
tidak perlu lagi memikirkan jabatan struktural yang hanya bisa diduduki oleh satu orang. 
Mungkin umumnya para PNS belum begitu banyak tahu tentang jabatan fungsional 
arsiparis, serta keuntungan-untungan yang didapat. Di bawah ini ada beberapa penjelasan 
yang perlu diketahui oleh PNS di dalam menduduki jabatan fungsional arsiparis 

1. Apabila Seorang PNS telah menjadi fungsional, tentu PNS itu tidak lagi sikut 
menyikut kepada PNS lainnya, untuk berusaha merebut jabatan struktural.  

2. PNS akan lebih profesional lagi di bidang pekerjaannya, dalam menangani arsip 
dan kearsipan.  

3. Kesempatan untuk naik pangkat pilihan 2 (dua) tahun sekali, dengan catatan 
angka kreditnya telah terpenuhi, dan penilaian DP3 atas namanya baik.  

4. Kesempatan untuk naik pangkat dengan pangkat dan golongan/ruang tertinggi 
juga sangat terbuka lebar.  

5. Akan mendapatkan tunjangan jabatan fungsional arsiparis (baca UU 43 tahun 
2009 Tentang Kearsipan pasal. 30).  

6. Menurut informasi, proses penetapan bahwa batas usia pensiun jenjang jabatan 
arsiparis Madya-Utama 60 tahun.  

7. Dan masih banyak lagi keuntungan–untungan lainnya, apabila seseorang PNS 
menduduki jabatan fungsional arsiparis. 

8. Jabatan arsiparis dan pustakawan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama 
dalam mengelola dan memberikan informasi tentang suatu dokumen. Akan tetapi 
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ada perbedaan antara arsiparis dan pustakawan dalam menjalankan rutinitas 
tupoksinya.  

Tidak semua Arsip dapat dikentahui oleh umum, karena ada beberapa jenis arsip 
yang bersifat penting dan rahasia. Sedangkan pustakawan melakukan kegiatan 
rutinitasnya dengan merawat dan menyimpan buku-buku yang dipublikasikan untuk 
umum. Oleh karena itulah seorang yang memiliki jabatan arsiparis, harus bisa menjaga 
kerahasian dari arsip-arsip yang dikelolanya. Ada beberapa contoh arsip penting dan 
rahasia yang tidak semua orang boleh membaca dan mengetahui arsip-arsip yang bersifat 
politik, misal kasus Nasrudin yang melibatkan para petinggi Negara. 
Per/3/M.PAN/3/2009. Bab/pasal 1. Menerangkan tugas yang diemban seorang PNS yang 
memangku jabatan arsiparis adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 
tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan 
pembinaan kearsipan yang dipegangnya dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang. Jabatan fungsional arsiparis bukanlah tempat 
buangan para PNS yang sudah stag pangkatnya, lalu mencoba meneruskan kariernya di 
jabatan tersebut agar bisa kembali melanjutkan naik pangkat kejenjang yang lebih tinggi. 
Akan tetapi menjadi fungsional arsiparis merupakan pilihan bagi semua PNS yang ingin 
mengembangkan kemandirian karier untuk meraih dan mencapai puncak kepangkatan. 
Untuk mendapatkan jenjang kepangkatan yang lebih tinggi maka dibutuhkan kerja keras 
seorang PNS dalam memberikan pelayanan, baik untuk umum maupun di instansinya 
yang disebut dengan proses pengumpulan angka kredit. Hal demikian akan mendorong 
PNS untuk lebih memacu dalam berkreasi dalam rangka peningkatan diri untuk 
memenuhi target angka kredit. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, yaitu (Masri 
Singarimbun, 2006 : 3). Penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan 
menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Teknik survey yang 
digunakan adalah pengisian kuisioner. Alasan pemilihan survey sebagai metode dalam 
penelitian ini adalah karena populasi target penelitian terlalu luas sehingga dengan 
metode ini diharapkan data yang diperoleh bisa mewakili seluruh populasi yang ada. 
Sehingga dapat memperoleh gambaran tentang persepsi pengelola arsip terhadap jabatan 
fungsional arsiparis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif yaitu 
penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai sesuatu 
fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang 
berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. (Sanapiah Faisal, 2007 : 20) dengan 
kata lain, penelitian ini memberikan gambaran mengenai situasi, kejadian, fenomena, 
atau obyek – obyek tertentu secara sistematis dan akurat. 
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Analisis Data 

Table 1 

Kategori Penilaian Responden Terhadap Pendidikan Arsiparis Fungsional 

Kategori F % 

Tinggi 18 36 

Sedang 20 40 

Rendah 12 24 

Total 50 50 

 

 Dari hasil tabel 1  diatas menunjukkan penilaian dari keseluruhan variabel yang 
mengukur tentang pendidikan arsiparis fungsional yang dinilai dari pernahkah arsiparis 
mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi kearsipan, sesering apakah arsiparis 
untuk mengikuti pelatihan arsiparis fungsional, arsiparis mengikuti diklat atau pelatihan, 
arsiparis mengumpulkan angka kredit dari penilaian di atas didapatkan nilai sedang 
dengan persentase sebesar 40 %. 

 

 

Table 2 

Kategori Penilaian Responden Terhadap Pengelolaan Arsip 

Kategori F % 

Tinggi 31 62 

Sedang 16 32 

Rendah 3 6 
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Total 50 50 

 

 Dari hasil tabel 2 diatas menunjukkan penilaian dari keseluruhan variabel yang 
mengukur tentang pengelolaan arsip yang dinilai dari ketalaksanaan kearsipan, 
pembuatan petunjuk kearsipan, penyimpanan arsip, konservasi arsip, layanan kearsipan, 
publikasi kearsipan dari penilaian di atas didapatkan nilai tinggi dengan persentase 
sebesar 62 %. 
 

Table 3 

Kategori Penilaian Responden Terhadap Pembinaan Kearsipan 

Kategori F % 

Tinggi 18 36 

Sedang 27 54 

Rendah 5 10 

Total 50 50 

 

 Dari hasil tabel 3 diatas menunjukkan penilaian dari keseluruhan variabel 
yang mengukur tentang pembinaan kearsipan yang dilihat dari pengkajian dan 
pengembangan kearsipan dan pembinaan dan pengawasan kearsipan diatas didapatkan 
nilai sedang dengan persentase sebesar 54 %. 
 

 

Table 4 

Kategori Penilaian Responden Pengembangan Profesi Kearsipan 

Kategori F % 

Tinggi 33 66 
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Sedang 15 30 

Rendah 2 4 

Total 50 50 

 

 Dari hasil tabel 4 diatas menunjukkan penilaian dari keseluruhan variabel 
yang mengukur tentang pengembangan profesi kearsipan yang dinilai dari membuat 
karya tulis dan karya ilmiah bidang kearsipan, menemukan teknologi tepat guna bidang 
kearsipan dan membimbing kearsipan dari hasil diatas dapat dinilai tinggi dengan 
persentase sebesar 66 %. 
 

 

Table 5 

Kategori Penilaian Responden Terhadap Penunjangan Kegiatan Kearsipan 

Kategori F % 

Tinggi 29 58 

Sedang 17 34 

Rendah 4 8 

Total 50 50 

 

 Dari hasil tabel 5 diatas menunjukkan penilaian dari keseluruhan variabel 
yang mengukur tentang penunjangan kegiatan kearsipan yang dinilai dari mengajar atau 
melatih, peran serta dalam kegiatan ilmiah, menjadi tim penilai jabatan arsiparis, 
memperoleh gelar kesarjanaan, memperoleh penghargaan atau tanda jasa dari penilaian 
di atas didapatkan nilai tinggi dengan persentase sebesar 58 %. 
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Penutup 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
 

1. Pendidikan 
 

Berdasarkan hasil temuan diatas maka dapat dibentuk suatu kesimpulan 
bahwa bagi para responden memiliki persepsi yang baik terhadap pendidikan 
arsiparis hal ini disebabkan para arsiparis kebanyakan sudah menyandang gelar 
S1 dan D3, disisi lain harus memiliki kemampuan maupun ketrampilan dalam 
guna mendukung tugas-tugas kearsipan yang dapat diperoleh dari pendidikan 
kearsipan baik secara formal maupun informal (Mengikuti Pelatihan Kearsipan, 
Diklat guna untuk mengumpulkan angka kredit), selain demi mendukung tugas-
tugas kearsipan, para responden memiliki persepsi yang baik pada pendidikan 
karena untuk dapat naik jabatan menjadi arsiparis terampil maupun arsiparis ahli 
memiliki persyaratan harus pernah mengikuti diklat pelatihan ataupun memiliki 
tingkat pendidikan tertentu sebagai syarat penganggatan jabatan para arsiparis. 

 
2. Pengelolaan Kearsipan 

 
Berdasarkan segi-segi dari pengelolaan kearsipan dapat dilihat bahwa para 

responden memiliki persepsi yang cukup sering dan sering mengelola kearsipan. 
Dalam pengelolaan kearsipan ini terbagi menjadi 7 bagian yaitu : 

 
1. Ketalaksanaan Kearsipan 
2. Pembuatan Petunjuk Kearsipan 
3. Pengelolahan Arsip 
4. Penyimpanan Arsip 
5. Konservasi Arsip 
6. Layanan Arsip 
7. Publikasi Kearsipan 

 
Dari 7 bagian dalam Pengelolaan Kearsipan ini masih cukup sering dilakukan 

oleh arsiparis, dikarenakan banyaknya arsiparis yang melupakan hal kecil tetapi 
berdampak besar, seperti dalam Pembuatan Petunjuk Kearsipan dan yang paling 
sering dilakukan oleh arsiparis dalam bagian pengelolaan kearsipan ini adalah 
Layanan Arsip. Dari hasil penelitian di atas bisa disimpulkan seperti, pengelolaan 
kearsipan yang cukup sering dilakukan maka para arsiparis harus lebih 
meningkatkan kinerjanya dalam bidang pengelolaan arsip ini guna untuk 
memperoleh angka kredit yang menjadi salah satu persyaratan para arsiparis 
untuk dapat naik jabatan.  
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3. Pembinaan Kearsipan 
 

Berdasarkan segi-segi dari pembinaan kearsipan dapat dilihat bahwa para 
responden memiliki persepsi yang cukup sering dan sering melakukan pembinaan 
kearsipan. Dalam bagian Pembinaan Kearsipan ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu 
:  

1. Pengkajian dan Pengembangan 
2. Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan 

Berdasarkan hasil persepsi responden dari 2 bagian diatas ini dapat 
dikatakan bahwa banyaknya arsiparis yang jarang dalam melakukan kegiatan 
pengkajian dan pengembangan, sedangkan dari kegiatan pembinaan dan 
pengawasan kearsipan sudah cukup sering dilakukan oleh arsiparis. Hal ini 
dilakukan oleh para arsiparis karena dengan pembinaan kearsipan yang baik 
maka para arsiparis harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengkajian dan 
pengembangan kearsipan dan juga pembinaan dan pengawasan kearsipan untuk 
memperoleh angka kredit yang menjadi salah satu persyaratan para arsiparis 
untuk dapat naik jabatan. 

 
4. Pengembangan Profesi Kearsipan 

 
Dalam Pengembangan Profesi Kearsipan di bagi menjadi 3 bagian, yaitu :  

1. Membuat Karya Tulis Ilmiah di Bidang Kearsipan. 
2. Menemukan Teknologi tepat guna Bidang Kearsipan. 
3. Membimbing Arsiparis. 
Berdasarkan hasil persepsi responden dari 3 bagian diatas ini dapat dikatakan 

bahwa banyaknya arsiparis yang sudah sering dalam melakukan kegiatan 
Membuat Karya Tulis Ilmiah di Bidang Kearsipan. Dan masih kurangnya kinerja 
arsiparis dalam bidang Menemukan Teknologi tepat guna Bidang Kearsipan. Hal 
ini dilakukan oleh para arsiparis karena dengan pembinaan kearsipan yang baik 
dan benar maka para arsiparis akan memperoleh angka kredit yang menjadi salah 
satu persyaratan para arsiparis untuk dapat naik jabatan.  
 

5. Penunjang Kegiatan Kearsipan 
 
Dalam Pengembangan Penunjang Kegiatan Kearsipan di bagi menjadi 6 bagian, 
yaitu :  

1. Mengajar dan Melatih Arsiparis. 
2. Peran Serta Dalam Kegiatan Ilmiah. 
3. Menjadi Anggota Organisasi Profesi Kearsipan. 
4. Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional. 
5. Memperoleh Gelar Kesarjanaan. 
6. Memperoleh Penghargaan atau Tanda Jasa. 
 
Berdasarkan hasil persepsi responden dari 6 bagian diatas ini dapat dikatakan 

bahwa banyaknya arsiparis yang sudah cukup sering melakukan kegiatan dari 6 
bagian di atas ini dan masih cukup kurang nya dalam bagian Peran Serta Dalam 
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kegiatan Ilmiah, butuhnya peningkatan kinerja arsiparis dalam bagian ini untuk 
meningkatkan mutu dan kualitas arsiparis. Hal ini dilakukan oleh para arsiparis 
karena dengan pembinaan kearsipan yang baik maka para arsiparis akan 
memperoleh angka kredit yang menjadi salah satu persyaratan para arsiparis 
untuk dapat naik jabatan. 
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