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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Para

Pengambil Kebijakan pada Badan Perpustakaan  dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur terhadap Implementasi Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan, terutama mengenai ketentuan dan prinsip dasar
penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan seperti yang tercantum dalam
Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, serta untuk
mengetahui apa faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Para Pengambil
Kebijakan dalam upaya implementasi Undang – Undang tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dianalisis secara
kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan, angket, serta wawancara
dengan responden yang terdiri dari Para Pengambil Kebijakan pada Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Tmur. Sedangkan teknik analisis data
menggunakan Model Interactive dari Miles & Huberman dengan aktifitas tewrdiri
dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Para Pengambil Kebijakan di
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memeberikan tanggapan
positif bahwa dengan adanya undang – undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan tersebut memberikan dampak yang positif untuk dapat dijadikan
sebagai acuan dalam penyelenggaraan kearsipan.

Meskipun demikian ada juga dari Para Pengambil Kebijakan yang
berpendapat harus adanya dari pihak terkait terutama pemerintah untuk
mewujudkan pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan. Selain itu Para Pengammbil kebijakan juga memberikan tanggapan
yang possitif terhadap Peraturan Gubernur Nomor 2 6 Tahun 2009 Tentang Tata
Kearsipan di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pendapat lain yang ditemuakan
adalah perlu adanya revitalisasi baik dari Sumber daya Manusia, Sarana dan
Prasarana, Anggaran dan lain sebagainya.

Faktor pendukung yang dihadapi oleh ma sing – masing para pengambil
kebijakan di Baperpusib dalam upaya implementasi Undang – Undang tersebut
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berbeda – beda yakni komitmen pemimpin, tersedianya SDM yang mempuni,
sarana dan prasarana kearsipan, pengembangan sistem kearsipan yang applicable,
dana yang memadai dan peran pemerintah.
Kata Kunci : Persepsi, Implementasi Kebijakan Publik, Undang – Undang RI

Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Gubernur
Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Tata Kearsipan di lingkungan
pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pendahuluan
Seperti diketahui bahwa Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa

Timur telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jatim yang diadakan pada tanggal 18 – 19 Pebruari 2013
dengan maksud dan tujuan ra kor, yakni 1) Mensinergikan antara lembaga
perpustakaan dan kearsipan tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
di Jawa Timur ; 2) Sinkronisasi program dan kegiatan antar lembaga perpustakaan
dan kearsipan se-Jawa Timur ; 3) Mengembangkan dan m emajukan Perpustakaan
dan Kearsipan di Provinsi Jatim ; dan 4) Turut serta mensukseskan program
pelayanan publik. Dengan menghasilkan 5 rekomendasi yang nantinya akan
diajukan ke Gubernur Jawa Timur, Bupati/Walikota, PERPUSNAS RI dan ANRI,
rekomendasi tersebut antara lain 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dari
kantor perpustakaan dan kearsipan menjadi Badan Perpustakaan dan Kearsipan ;
2) Peningkatan alokasi anggaran bidang perpustakaan dan kearsipan di
kabupaten/kota minimal 2 – 3% dari APBD Kabupaten/kota ; 3) Penciptaan
jabatan fungsional Pustakawan dan Arsiparis serta pengembangannya ; 4)
Percepatan pengembangan program perpustakaan desa/kelurahan dan arsip masuk
desa ; 5) Materi tentang Perpustakaan dan Kearsipan harus dimasukkan kedalam
kurikulum wajib DIKLAT PIM (bapersip.jatimprov.go.id tgl 23 Pebruari 2013).
Hal tersebut tentunya mempunyai peran penting dan menentukan berhasil
tidaknya implementasi Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan.

Oleh Karena itu penelitian ini bermaksud m engetahui bagaimana persepsi
Para Pengambil Kebijakan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur terhadap implementasi Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 karena
persepsi menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi Para Pengambil Kebijakan
dalam menjalankan suatu kebijakan.

Keberadaan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jatim sebagai
instansi yang melakukan penyelenggaraan kearsipan merupakan hal penting
sebagai sarana yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam
pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya, sehingga dapat
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam  kehidupan bermasyarakat, serta menjamin keselamatan asset  nasional
sebagai identitas dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, keberadaaan Undang –
Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan adalah penting sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan kearsipan. Ini
dibuktikan dengan Akreditasi A yang didapatkan oleh Badan Perputskaan d an
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Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai lembaga yang terakreditasi untuk
penyelenggaraan kearsipan pada Desember 2013, (Sumber : Hasil Observasi
Peneliti pada Tanggal 3 April 2014). Berdasarkan dengan Sertifikat yang
diberikan Oleh ANRI  Nomor Pk.00.00/03 /ADP/JATIM/XII/2013 inilah Badan
Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur akan menjadi panutan bagi
lembaga kearsipan lainnya, yang menjadi perencanaan kedepan adalah bagaimana
peran dari para pengambil kebijakan untuk dapat mempertahankan prestasi y ang
sudah diraih.

Peran pemerintah juga berpengaruh besar bagi keberlangsungan
perkembangan lembaga kearsipan, namun kenyataannya dalam rancangan
Perubahan Alokasi Keuangan (PAK) APBD Jatim 2010 dengan anggaran dana
yang dialokasikan pada Badan Perpustakaa n dan Kearsipan Jawa Timur
mengalami penurunan, anggaran untuk Badan Perpustakaan dipangkas sebesar
Rp. 1,6 miliar. Alokasi anggaran semula untuk Baperpus sebesar Rp. 32,3 miliar,
tetapi dalam P-APBD ini penggurangannya mencapai Rp. 1,7 miliar. Sehingga
anggaran yang didapat menjadi Rp. 30,6 miliar (SurabayaPagi.com tgl 14 Agustus
2010). Hal tersebut menunjukan bahwa peran pemerintah masih belum maksimal
dalam membantu perkembangan Badan Perpustakaan dan Kearsipan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

Melalui penelitian ini nantinya akan diketahui bagaimana Persepsi Para
Pengambil Kebijakan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
terhadap Implementasi Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan, apa faktor pendukung yang dapat m embantu Para Pengambil
Kebijakan dalam upaya implementasi Undang – Undang Kearsipan, serta apa
kendala yang dihadapi Para Pengambil Kebijakan dalam upaya implementasi
Undang – Undang Kearsipan. Selanjutnya dari masukan dan tanggapan dari Para
Pengambil Kebijakan akan didapatkan ide dan masukan untuk memecahkan
kendala implementasi undang – undang tersebut sehingga nantinya Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dapat mengimplementasikan
ketentuan dan prinsip dasar penyelenggaraan dan pengelola an arsip yang
tercantum dalam Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan,
yang nantinya berimplikasi pada pengembangan Kearsipan yang berkualitas
sehingga lembaga kearsipan dapat menjalankan fungsinya yakni sebagai
perlindungan kepentingan negara melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip
yang autentik dan terpercaya.

Pembahasan
Persepsi Para Pengambil Kebijakan Terhadap Implementasi Undang –

Undang Kearsipan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur
merupakan proses member ikan kesan, penilaian, pendapat, merasakan dan
interpretasi, termasuk didalamnya proses pemberian makna, penafsiran, atau
tanggapan dan pemahaman dari masing – masing Para Pengambil Kebijakan
tentang Prinsip pengelolaan dan pengembangan Kearsipan seperti y ang tertuang
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dalam Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pada
Badan Perpustakaan Dan kearsipan Provinsi Jawa Timur, dalam suatu tindakan
praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan,
ketrampilan maupun nilai dan sikap serta kebijakan dalam upaya pengembangan
Kearsipan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Menurut (Winarno, 2012) menyebutkan bahwa unsur – unsur dalam
implementasi meliputi : (1) Badan – badan pelaksana yang ditugasi oleh undang –
undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber
– sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar ( adanya program
yang dilaksanakan) ; (2) Badan – badan pelaksana mengembangkan bahasa
anggaran dasar menjadi arahan – arahan konkret, regulasi, serta rencana dan
desain program ( adanya target) ; (3) Badan – badan pelaksana harus
mengorganisasikan kegiatan – kegiatan mereka dengan menciptakan unit – unit
birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beb an kerja (implementator). Berdasarkan
hal tersebut maka Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan dapat dikatakan sebagai target unsur pertama dari implementasi yaitu
menjadi program atau kebijakan yang dilaksanakan, sedangkan Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai target sasaran, serta
Para Pengambil Kebijakan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur sebagai unsur pelaksana (implementator).

Selain itu, persepsi juga dapat menentukan seseorang untuk dapat memilih
suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain, serta merupakan salah satu faktor
yang mempengaruhi pertimbangan seseorang dalam melaksanakan suatu tindakan
(Sobur, 2003),  sehingga persepsi masing - masing para pengambil kebijakan
pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menentukan apakah
nantinya masing – masing Para Pengambil Kebijakan melaksanakan Undang –
Undang tersebut atau mengabaikannya.

IV.1. Persepsi Terhadap Implementasi Undang – Undang RI Nomor 43
Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Persepsi menurut (Walgito, 1994) merupakan proses pengorganisasian,

penginterprestasian terhadap stimuli yang diterima oleh organisme/individu
sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan m erupakan aktivitas yang
terintegrasi dalam diri individu, juga merupakan pandangan rumusan dan tafsiran
atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera untuk
menciptakan suatu gambaran.

Dari Tabel 3.2 tentang Pengelompokan Para Pengambil Kebijakan
Pemahaman Tentang Undang – Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
menunjukan bahwa masing – masing dari Para Pengambil Kebijakan sudah
mengawali tahapan pertama dari proses persepsi terhadap Implementasi Undang –
Undang RI Nomor 43 Tahun 200 9 Tentang Kearsipan, yakni proses sensasi
(Penginderaan), yang merupakan proses rangsangan/stimuli yang merujuk pada
pesan yang dikirimkan ke otak lewat panca indera, yakni proses dimana Para
Pengambil Kebijakan mendengar, membaca, atau mengetahui Implemen tasi
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Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Berikut Tabel
3.2 :

Pengelompokan Para Pengambil Kebijakan
“Pemahaman Tentang Undang – Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang

Kearsipan”
Pernyataan PPK/Responden Jabatan

 Mengetahui dan
Memahami Undang -
Undang Kearsipan PPK 1 Kepala Badan

PPK 3 Kepala Bidang
PPK 7 Subbidang
PPK 8 Subbidang
PPK 9 Subbidang
PPK 12 Subbidang

Jumlah 6 orang
Sumber : Hasil wawancara (Kuesioner No.1 & No.4).

Pernyataan PPK/Responden Jabatan
 Sebatas Mengetahui

Undang – Undang
Kearsipan PPK 2 Kepala Bidang

PPK 4 Kepala Bidang
PPK 5 Kepala Bidang
PPK 6 Subbidang
PPK 10 Subbidang
PPK 11 Subbidang

Jumlah 6 orang

Berdasarkan proses terjadinya suatu persepsi menurut, (Walgito, 1994)
menggambarkan tahapan – tahapan proses Persepsi Para Pengambil Kebijakan
Terhadap Implementasi Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan adalah proses sensasi (penginderaan), yang merupakan proses
rangsangan/stimulus yang merujuk pada pesan yang dikirmkan ke otak lewat
panca indera, proses dimana Para Pengambil Kebijakan mendengar, membaca,
mengetahui mplementasi Undang – Undang Kearsipan tersebut, kemudian proses
Atensi (Perhatian), dimana tahapan perhatian setelah kejadian/s timulus yang
diterima individu, tahapan dimana Para Pengambil Kebijakan memperhatikan
setelah mendengar, membaca atau mengetahui implementasi Undang – Undang
Kearsipan, serta proses interpretasi(organisasi), yang merupakan proses dimana
individu bertambah pengetahuannya mengenai stimulus, yang mana dalam
tahapan ini Para Pengambil Kebijakan bertambah pengetahuannya mengenai
implementasi Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Winarno, 2012),
yakni apabila pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif, maka para pelaksana
kebijakan tidak hanya harus tahu apa yang harus dilakukan dan tidak hanya
mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan, tetapi para pelaks ana
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kebijakan juga harus mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah
kebijakan, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila Para Pengambil
Kebijakan di Badan Peprustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ingin agar
kebijakan pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan dapat berjalan dengan efektif, maka Para Pengambil Kebijakan harus
mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan Undang – Undang
Kearsipan tersebut.

Dari Tabel 3.2 Pengelompokan Para Pengambil Kebija kan Pemahaman
Tentang Undang – Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dengan  dapat
disimpulkan bahwa Jabatan Para Pengambil kebijakan bukan menjadi faktor yang
penting untuk dapat menentukan apakah Para Pengambil kebijkan tersebut
mengetahui dan memahami akan suatu ketentuan yang sudah diberlakukan.
Mengapa pemahaman akan Para Pengambil Kebijakan di dalam penelitian ini
sangat penting karena Para Pengambil Kebijakan disini sebagai Leader atau
pemimpin di Bidang yang sudah mereka emban.

Menurut Warren Bennis dalam (Nugroho, 2012) mengatakan ada 3 alasan
pokok kenapa pemimpin itu penting dan diperlukan :

1. Karena Pemimpin bertanggung jawab atas keefektifan organisasi.
2. Pemimpin menjadi tempat untuk berlindung,
3. Pemimpin adalah inti integritas kelembagaan.

Dengan begitu dari hasil yang didapat oleh peneliti terkait dengan pemahaman
Para Pengambil Kebijakan atas Undang –Undang Kearsipan dan dari hasil data
masih 6 responden dari 12 Responden yang Sebatas Mengetahui dengan jabatan
sebagai kepala bidang 3 Orang dan Subbidang 3 Orang. Maka perlu dipertanyakan
kembali bagaimana Persepsi Para Pengambil Kebijakan dalam menjalankan suatu
amanah yang mereka emban. Karena Para Pengambil kebijakan disini menjadi
Peran penting dalam pengembanga n Kearsipan sekarang atau nantinya, serta
dilihat dari pemaparan Warren Bennis dalam (Nugroho, 2012) dengan 3 pokok
mengapa Pemimpin itu penting karena dapat menentukan Keefektifan Organisasi
serta integritas kelembagaan yang d idalam penelitian ini adalah Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Dilihat dari segi Peran Kemimpinan dalam kebijakan publik dimana dalam
penelitian ini dengan judul “Persepsi Para Pengambil Kebijakan Terhadap
Implementasi Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
Pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur” dapat diketahui
Para Pengambil Kebijakan disini berperan sebagai pemimpin dan Undang –
Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menjadi suatu Kebijak an
Publik yang harus dilaksanakan dengan ketentuan yang ada. Sebelum membahas
bagaimana karakter pemimpin dan peran pemimpin dapat diketahui terlebih
dahulu Karakteristik Responden pada Tabel 3.1 :

Karakteristik Responden
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Berdasarkan Karakteristik Responden tersebut Pangkat atau Golongan dari
sebagian Para Pengambil Kebijakan yang tinggi serta pendidikan yang rata –rata
sudah menyelesaikan S2 serta masa kerja dan masa jabatan yang relative lama,
yang seharusnya para pengambil kebijakan miliki adalah pengalaman yang baik,
pengalaman yang baik dalam artian disini bagaimana pengetahuan yang
seharusnya dimiliki oleh para pengambil kebijakan terkait dengan kearsipan, serta
keahlian, ketrampilan dan profesion litas yang seharusnya lebih ditingkatkan hal
ini berkaitan dengan pemapaparan peneliti sebelumnya terkait dengan Tabel 3.2
Pengelompokan Para Pengambil Kebijakan Pemahaman Tentang Undang –
Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dengan hasil data masih ada
dari Para Pengambil kebijakan yang masih sebatas mengetahui.

Berdasarkan pemaparan diatas maka karakter dan Peran yang seperti apa
yang seharusnya dimiliki oleh Para Pengambil Kebijakan ?
Menurut (Nugroho, 2012) pada dasarnya ada 5 karakter kepemimpinan yang
unggul yaitu, karakter, kredibilitas, nilai, keteladanan, dan kemampuan
memberikan dan menjadi bagian dari harapan

Pertama adalah karakter, didalam (Nugroho, 2012) mempergunakan Teori
Rosabeth Moss-Kanter yang mengemukakan individu yang memiliki Triple C :
Concept atau Kemampuan membuat konsep akan masa depan, Comptence atau
kompetensi, dan Connectedness kekuatan jaringan yang dimiliki.

Kedua adalah kredibilitas, menurut Steven M. Bornstei n dan Anthony
F.Sands (1996) dalam (Nugroho, 2012) menyebutkan lima inti (5C) kredibilitas,
yaitu conviction (Keyakinan dan komitmen), Character (Integritas, kejujuran,
respek dan kepercayaan yang konsisten, Courage (Keberanian, kemauan, berani
mengubah diri), Composure (Ketenangan batin, suatu kemampuan untuk
memberikan reaksi dan emosi yang tepat, dan konsisten, khususnya dalam
menghadapi situasi kritis, Competence (Keahlian, ketrampilan, dan
profesionalitas).

Ketiga adalah Nilai. Nilai disini kemampuan membuat visi masa depan
yang benar dan akurat, kemampuan manata visi yang sesuai dengan kondisi yang
dihadapi, menata dalam  strategi, dan menjabarkan serta menjalankan secara
operasional. Keempat adalah keteladanan dan kelima adalah harapan dimana
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pemimpin yang member harapan untuk membuka mata pengikutnya akan
tantangan masa depan dan bagaimana cara mengatasinya.

Berdasarkan akan karakter Pemimpin ini maka dengan fenomena terkait
dengan Pemahaman Undang – Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
oleh para pengambil kebijakan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur seharusnya para pengambil kebijakan harus mau dan mampu untuk
melakukan perubahan, tetapi persepsi dari masing - masing para pengambil
kebijakan yang dapat mempengaruhi akan adanya perubahan yaitu pada tahapan
Atensi (Perhatian) apa yang seharusnya diperhatikan adalah implementasi dari
Undang – Undang No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dimana nantinya setelah
adanya perhatian atau disebut dengan prose s Atensi, maka akan adanya Proses
Interpretasi (Organisasi) dari Para Pengambil kebijakan yang merupakan proses
dimana individu bertambah pengetahuannya mengenai stimulus.

Implementaasi Kebijakan Undang – Undang Kearsipan di Badan
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur akan sia – sia ketika peran dari
pemimpin tidak berkembang, Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur mendukung tetapi kepala bidang dan subbidang masih kurang
kooperatif maka untuk Implementasi kebijakan yang dilak ukan akan lama untuk
berkembang.
Untuk dapat mengetahui seberapa penting Peran pemimpin dalam pelaksanaan
suatu Kebijakan Publik, berikut gambar Konstelasi Kepemimpinan dalam
kebijakan publik yang di kutip dari (Nugroho, 2012) :

Gambar IV.1
Peran Pemimpin : di Setiap Tempat
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Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa peran pemimpin dalam kebijakan
publik terutama terkait dengan implementasi kebijakan teramat vital hanya
pemimpin yang mempunyai tugas pokok memastikan bahwa per umusan kebijakan
dibuat sesuai dengan seharusnya das sein mendekati das sollen. Demikian pula
dalam implementasi dan evaluasi nantinya. Para Pengambil Kebijakan juga tidak
dapat mengimplementasikan apa yang menjadi tupoksi badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jawa Timur tanpa adanya Support System dari Lingkungan,
baik dari segi Sumber daya manusia, Infrastruktur dan sebagainnya, hal ini
dibuktikan dari pembahasan pada bab III terkait dengan Pengembangan Sumber
Daya Manusia :

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Pendidikan Jumlah
Kepala Badan S-3 1 Orang
Staf 203 Orang
Honorer SLTA, S-1 7 Orang
Arsiparis D3.S1,S2 14 Orang

Pelatihan/Pengembangan SDM 4 Orang

Dari Hasil Kuesioner tersebut maka dapat dilihat terkait dengan
Pelatihan/Pengembangan Sumber Daya Manusia hanya 4 orang saja yang baru
melakukan pelatihan dari 203 Orang Pegawai yang ada pada Badan Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dengan fenomena tersebut maka Para
Pengambil kebijakan seharusnya dapat memecahkan permaslahan tersebut terkait
dengan Sumber Daya Manusia, Pendanaan, sarana dan prasarana serta Pearaturan
Gubernur Nomor 26 Tahun 2009.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Jawa Timur maka Para Pengambil K ebijakan harus tanggap
dengan apa yang menjadi problematik, analisis kebijakan menurut versi William
N. Dunn dalam (Nugroho, 2012) analisa kebijakan adalah aktivitas intelektual dan
praktis yang ditujukan untuk menciptakan, sec ara kritis menilai, dan
mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan, seperti
berikut :

Proses Analisa Kebijakan Versi Dunn
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Mengikuti Dunn, metode analisa kebijakan menggabungkan lima prosedur umum
yang dipakai dalam pemecahan masalah, yaitu :

1. Definisi : Menghasilkan informasi mengenai kondisi – kondisi yang
menimbulkan masalah kebijakan.

2. Prediksi : menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa
mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk jika melakukan
sesuatu.

3. Preskripsi : menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternative
kebijakan di masa mendatang.

4. Deskripsi : Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan
masa lalu dari diterapkannya alternative kebijakan

5. Evaluasi : Kegunaan alternative kebijakan dalam memecahkan masalah.
Analisa dari Versi Dunn ini dapat diterapkan untuk dapat memecahkan
permaslahan yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur.

IV.2. Persepsi Terhadap Kendala dan Faktor Pendukung dalam
Implementasi Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan.

Persepsi Para Pengambil Kebijakan terkait dengan Kendala dan faktor apa
yang mendukung implementasi dari Undang – undang RI Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan masih banyak kendala yang menjadi permasalahan. Dari hasil
data yang didapat, mengenai faktor yang mendukung dalam upaya implementasi
Undang – Undang Kearsipan, sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan
2. Tersedianya SDM yang mempuni
3. Tersedianya Sarana & Prasarana Kearsipan
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4. Pengembangan sistem kearsipan yang applicable.
5. Tersedianya dana yang memadai
6. Peran Pemerintah

Dari kendala yang dihadapi ini, dapat di analisis menggunakan Model Detail
Lokus Risiko yang mana ini merupakan perancangan detail manajemen risiko
seperti yang dikemukakan oleh (Nugroho, 2012) :

Model Lokus Risiko

No Lokus Risiko
Fokus

Pembenahan
Pemecahan

1 Perumusan SDM Pelatihan
Teknologi Pengadaan
Anggaran Penganggaran
Waktu Pengalokasian

2 Implementasi SDM Pelatihan
Teknologi Pengadaan
Anggaran Penganggaran
Waktu Pengalokasian

Setiap kendala dari kebijakan dapat mengembangakan model analisis risiko yang
mana dengan membuat Model Lukus Risiko akan memudahkan pemetaan dari
proses implementasi.
Adapun pendapat dari Para Pengambil Kebijakan mengenai peran pemerintah
dalam mendukung terlaksananya Undang – Undang Kearsipan :

1. Menyiapkan dukungan anggaran terhadap program – program
kearsipan

2. Menyiapkan SDM kearsipan/menambah jumlah arsiparis di Jawa
Timur

3. Menyiapkan sarana dan prasarana
4. Mendukung pelaksanaan jaringan informasi kearsipan (JIK) dan

pengembangan pelaksanaan pengelolaan arsip dengan menggunakan
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

5. Pemerintah berperan memberikan kebijkan yang responsive terhadap
pengembangan kearsipan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dan hasil analisis data sebagaimana telah
dikemukakan, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Para Pengambil Kebijakan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Jawa Timur mengetahui kebe radaan dari Undang – Undang RI Nomor 43
Tahun 2009 Tentang Kearsipan, dan memberikan tanggapan yang positif
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mengenai – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, juga
terhadap ketentuan dan prinsip dasar penyelenggaraan kearsipan daerah
Provinsi yang tercantum dalam pasal 6 ayat 2, Para Pengambil Kebijakan
menilai bahwa undang – undang kearsipan tersebut sangat bagus karena
ddetail penjelasannya baik dasar, fungsi, dan teknis dapat dijadikan
pijakan program karena mencakup secara keseluruhan ketentuan dan
prinsip dasar penyelenggaraan Kearsipan. Meskipun ada ketentuan yang
dari hasil wawancara kurang memberikan wewenang kepada arsip daerah
provinsi untuk dapat memutuskan sendiri.

2. Pelaksanaan ketentuan dan prinsip dasar penyelenggaraan kearsipan baik
yang tercantum dalam undang – undang ri Nomor 43 Tahun 2009 tentang
kearsipan ataupun dari Peraturan Gubernur No 26 Tahun 2009 Tentang
Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai apa
yang menjadi ketentuan akan tetapi masih menemui ke ndala dalam
penyelenggaraan baik dari segi anggaran, sarana dan prasarana, dan
Sumber daya manusia.

3. Persepsi atas pemahaman dan Interpretasi dari para pengambil kebijakan
di Badan Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur masih ada yang
belum mengetahui secara detail

4. Kendala yang dihadapi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa
Timur yang krusial adalah terkait dengan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

5. Persepsi para Pengambil kebijakan terkait dengan faktor pendukung
bervariatif seperti Komitmen Pimpinan,Tersedianya SDM yang
mempuni,Tersedianya Sarana & Prasarana Kearsipan ,Pengembangan
sistem kearsipan yang applicable , Tersedianya dana yang memadai dsn
Peran Pemerintah.

6. Persepsi Para Pengambil Kebijakan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Jawa Timur mengenai dampak Undang – Undang 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan bagi pengembangan Kearsipan mempunyai peran
penting dengan di berlakukannya Undang – Undang Kearsipan
memberikan motivasi untuk melakukan pembenahan.

V.2. SARAN
Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan

penelitian tentang Persepsi Para Pengambil Kebijakan Terhadap Implementasi
Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 pada Badan Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Bagi Lembaga Kearsipan.
Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya
adalah sebagai berikut:
1) Para Pengambil Kebijakan bekerja lebih meningkatkan kompetensi serta
meningkatkan rasa peduli terhadap pengembangan kear sipan
2) Adanya sosialisasi antar bidang agar memberikan pengetahuan bagi setiap
bidang terkait dengan tupoksi dan nantinya dengan sosialisasi dapat memudahkan
untuk mengetahui kekurangan dari setiap bidang dan menjadi bahan masukan
untuk pertimbangan kedepan.
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3) Ketersedian SDM dan Sarana serta prasarana yang mendukung untuk
penyelenggraaan kearsipan lebih baik.


