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ABSTRACT

Each commanding organization activity that covers to talk shop operatif
and administrative. Where is operatif's work constitutes to talk shop pertinent
subject whereas administrative constitutes patner ideal talks shop operatif, which
is engaged kearsipan who constitutes to center information. Therefore, each clerk
on expected administration for can do task and professional ala function. There is
aim even this research is subject to be know clerk job professionalism in
settlement archives on administration at secretariats common bureau
archipelagic Province region Riau.

In this research one becomes population and sample be clerk on
administration at secretariats common bureau Riau's archipelagic Province that
total 14 person.  Then taken by keseluruhandari tersebutyang's population amount
total 14 person. There is data analysis even that utilized by writer is get
kualitatif's descriptive character,which is as look for facts according to
professionalism problem scopes kerjapegawai in settlement archives pad
administration at secretariats common bureau archipelagic Province region Riau.
After data which are gotten then at analysis bases scientific conception. To
memeproleh accurate data and fledged, menggunaka's writer questionnaire tech /
kuesioner, interview and observation. After datas at analisalalu penulisdapat
concludes to usufruct research.

Base that observational result writer can conclude that clerk on
administration at sekretarian daearah's common bureau Riau's archipelago
province basically was working professional ala, it can be seen from Innovation
dimension (Inovation), but is still exist found interference deep clerk job
professionalism on administration in settlement archives which is on Creativity
dimension (creativity) . Therefore writer gives tips, which is needs it to increase
Creativity dimension performing (creativity) and Responsivitas's dimension
(resvonsivitas).
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A. Latar Belakang

Profesionalisme kerja pegawai dalam mengelola arsip pada suatu kantor

dipengaruhi oleh pegawai yang bekerja pada unit kearsipan.  Sarana atau fasilitas

yang digunakan dalam membantu pengelolaan arsip dan dana yang tersedia untuk

pemeliharaan arsip tersebut.  Fungsi arsip sebagai pusat informasi dan sumber

sejarah, perlu dikelola dengan baik agar dapat memperlancar seluruh kegiatan

dalam proses pekerjaan kantor yang berhasil guna dan berdaya guna. Dalam hal

ini unit kearsipan harus senantiasa siap untuk memberikan yang akurat dalam

memecahkan masalah informasi pada umumnya dan manajemen kearsipan pada

khususnya.

Untuk dapat mengemban tugas seperti ini pegawai yang bekerja pada unit

kearsipan bukan hanya ditunjang oleh faktor kemauan terhadap pekerjaannya

melainkan petugas harus dibekali dengan keterampilan khusus di bidang

kearsipan.  Pegawai yang terlatih dengan baik dan mempunyai ilmu pengetahuan

sangat dibutuhkan dalam suatu unit pengelolaan kearsipan di samping itu pula

tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan harus dijalankan dengan baik.

Berdasarkan pengamatan, penulis menemukan gejala-gejala permasalahan

yang ada sebagai berikut :

1. Kurangnya keterampilan yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan

tugas.

2. Arsip yang sudah disimpan tidak dilakukan sesuai dengan sistem

penyimpanan yang benar.



3. Belum efektifnya penataan arsip yang dilaksanakan pada Tata Usaha di

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

4. Terjadinya penumpukan berkas atau arsip yang tidak teratur.

5. Masih terlihatnya petugas yang menunda-nunda pekerjaan sehingga

arsip yang seharusnya disimpan dibiarkan menumpuk.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik melakukan penelitian

lebih jauh tentang fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan dalam suatu

usulan penelitian dengan judul “Profesionalisme Kerja Pegawai Dalam Penataan

Arsip Pada Tata Usaha Di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan

Riau”

B. Permasalahan

Berawal dari gejala-gejala tersebut, penulis merumuskan permasalahan

dalam penelitian ini yaitu, ”Apakah Pegawai Dalam Penataan Arsip Pada Tata

Usaha Di  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Telah Bekerja

Secara Profesional”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui Profesionalisme Kerja Pegawai di Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Penataan Arsip;

b. Untuk mengetahui Faktor penghambat dalam Profesionalisme Kerja

Pegawai di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

dalam penataan arsip.



D. Metode Penelitian

D.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana

penulis hanya menguraikan dan menjelaskan penelitian sesuai dengan kondisi

sebenarnya tanpa menghubungkan atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang

lain dalam penelitian.

D.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada tata usaha di Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

D.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009 : 62).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada

tata usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang

berjumlah sebanyak 14 orang.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yaitu tehnik

pengambilan sampel bila seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel

yang diperlukan untuk mengungkapkan permasalahan yang menjadi objek

peneliti.

D.4 Jenis dan Sumber Data



1. Data primer adalah  data yang diperoleh langsung  dari responden

melalui  hasil wawancara dengan menggunakan pedoman  wawancara dan  daftar

pertanyaan  yang berkaitan dengan  masalah penelitian.

2. Data sekunder Yaitu data pendukung yang melengkapi data primer yang

menunjang keberhasilan penelitian seperti: monografi, struktur organisasi,

keadaan pegawai, kelengkapan kearsipan dan kelengkapan kerja pegawai.

D.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Pedoman wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan

pada suatu masalah tertentu. Hal ini merupakan proses tanya jawab lisan di mana

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Riduwan (2002 : 29)

mengemukakan bahwa, “wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang

digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya”.

2. Observasi atau pengamatan langsung terhadap proses profesionalisme

kerja pegawai dalam penataan arsip di biro umum sekretariat daerah Provinsi

Kepulauan Riau. Maksudnya pengamatan dengan menggunakan indera

penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dengan

mempergunakan  alat pengumpulan data berupa daftar ceklist.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang

lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data dalam penelitian

ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.



F. Konsep Teori

F.1 Konsep Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan suatu kekhususan dari administrasi yang

bersifat umum, disamping administrasi privat (bisnis) dan administrasi

internasional. Karena administrasi adalah suatu sistem, maka administrasi negara

juga adalah suatu sistem seperti halnya sistem administrasi.

Menurut Leonard D. White, seperti yang dikutip oleh Soeharyo (2001:6)

menyebutkan dalam pengertian luas : “Administrasi negara terdiri atas seluruh

kegiatan pelaksanaan yang bertujuan untuk memenuhi atau mendukung kebijakan

negara”.

Handayaningrat, (2005:7) menyatakan bahwa administrasi negara adalah

kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politiknya, dalam arti sempit

adalah kegiatan departemen dalam melaksanakan pemerintahan”.

Dari kedua kutipan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sistem

administrasi negara bisa diartikan secara luas ataupun sempit serta mempunyai

tujuan untuk mewujudkan kebijakan negara, memecahkan problema dan

memenuhi kebutuhan masyarakat, atau melayani masyarakat. Administrasi negara

dalam arti luas mencakup keseluruhan kegiatan negara, yang berarti mencakup

kegiatan keseluruhan lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-

cita negara, sedangkan dalam arti sempit merupakan keseluruhan kegiatan

lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan dan kebijakan

negara/pemerintah.

Tiga fungsi dasar dari administrasi negara adalah:



1. Formulasi/perumusan kebijaksanaan

Mengenai fungsi ini ada empat subfungsinya ialah : a. kebijaksanaan tergantung

dari analisa yang baik atas keadaan-keadaan nyata yang ada, b. perumusan

kebijaksanaan juga harus menyertai usaha untuk memproyektir kenyataan-

kenyataan sekarang dan keadan-keadaan masa datang, c. supaya suatu program

strategi dan taktik kegiatan-kegiatan yang berdasarkan (a dan b) dapat disusun, d.

pengambilan keputusan.

2. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi

Unsur-unsur administrasi adalah  struktur organisasi dan keuangan

3. Kepegawaian dan sarana-sarana lain

Tugas administrasi ialah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan elemen

administrasi tersebut diatas.

Dari uraian mengenai fungsi-fungsi administrasi negara seperti tersebut

diatas, mengandung pengertian bahwa administrasi negara merupakan salah satu

cabang dari ilmu administrasi, sedangkan ilmu administrasi adalah ilmu mengenai

kerjasama manusia dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu.

F.2 Profesionalisme Kerja

Profesional adalah orang yang terampil, handal, dan sangat

bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya. Orang yang tidak mempunyai

integritas biasanya tidak profesional. Profesionalisme pada intinya adalah

kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar

(MenPAN, 2002 : 25).



Menurut Affandi (2002 : 88-89), ada empat ciri-ciri yang bisa ditengarai

sebagai petunjuk atau indikator untuk melihat tingkat profesionalitas seseorang,

yaitu:

1. Penguasaan ilmu pengetahuan seseorang dibidang tertentu, dan

ketekunan mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai

2. Kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang dikuasai,

khususnya yang berguna bagi kepentingan sesama.

3. Ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan,

serta kemampuannya untuk memahami dan menghormati nilai-nilai sosial

yang berlaku dilingkungannya

4. Besarnya rasa tanggungjawab terhadap Tuhan, bangsa dan negara,

masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindak lanjut dan

perilaku dalam mengemban tugas berkaitan dengan penugasan dan

penerapan bidang ilmu yang dimiliki.

Adapun ukuran profesional bagi Pegawai Negeri Sipil yang memberikan

pelayanan kepada masyarakat, menurut Affandi (2002 : 89) dapat dilihat pada

pelayanan yang diberikan. Apabila pelayanan yang diberikan secara umum dapat

memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani, maka tidak usah ragu untuk

menyatakan bahwa pelayanan telah diberikan secara profesional. Sebaliknya,

apabila masyarakat pada umumnya masih mengeluhkan pelayanan yang diberikan

berarti perlu dilakukan peningkatkan profesionalitas. Oleh karena itu, akan sangat

wajar apabila masyarakatlah yang paling berhak untuk memberikan penilaian.



Profesionalisme kerja ialah sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara

pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada

atau dilakukan oleh seorang profesional. Menurut Ndraha (2003 : 689)

menyebutkan bahwa “ profesionalisme lebih dihubungkan dengan ketaatan

bahkan kepatuhan pada birokrasi ketimbang pada ilmu pengetahuan dan teknologi

yang objektif.” Selanjutnya Brown dan Moberg (Ndraha, 2003:690) menuliskan

bahwa “ lapangan pemerintah yang dijalankan berdasarkan ilmu pemerintahan di

satu pihak menjadi professional (dalam hubungan itu profesionalisme dapat

dianggap sebagai paham yang mengajarkan bahwa setiap masyarakat pada setiap

tingkatan seharusnya dikelola secara professional).” Profesionalisme merupakan

kemampuan kerja seseorang yang ditandai dengan keahlian pada bidang tugas

yang dimilikinya, mampu melaksanakan pekerjaan yang diembannya sesuai

dengan yang telah ditetapkan dari tujuan pemerintahan.

Selanjutnya Koehn (2004:74) menyebutkan lima ciri yang disebut sebagai

profesionalisme yaitu :

1. Orang yang mendapat izin dari Negara untuk melakukan suatu

tindakan tertentu.

2. Menjadi anggota organisasi sebagai pelaku-pelaku yang sama-sama

mempunyai hak suara yang menyebarluas standart dan cita-cita

perilaku, serta yang saling mendisiplinkan standart kerja.

3. Memiliki pengetahuan atau kecakapan kerja yang hanya dketahui dan

dipakai oleh  orang-orang tertentu saja yang tidak dimiliki oleh

anggota-anggota masyarakat lain.



4. Memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan

pekerjaan itu tidak dimengerti oleh masyarakat yang lebih luas

5. Secara public di muka umum mengucapkan janji untuk memberikan

bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan akibatnya mempunyai

tanggungjawab dan tugas.

Siagian (Tangkilisan, 2006:229) menyebutkan bahwa profesionalisme

kerja dalam diri pegawai antara lain :

1. Kreativitas (Creativity), adalah kemampuan pegawai untuk menghadapi

hambatan dalam memberikan pelayanan kepada public dengan

melakukan perubahan.

1. Inovasi (Inovation), adalah kemampuan pegawai untuk mencari dan

menggunakan metode baru dalam melaksanakan tugasnya.

2. Responsivitas (Resvonsivitas), adalah kemampuan pegawai dalam

mengantisipasi dan menghadapi perkembangan baru dan pengetahuan

baru.

Bila dikaitkan dengan pendapat diatas, maka pegawai harus mampu

berkreativitas, berinovasi, dan meresponsivitas segala bentuk pekerjaan di dalam

sebuah birokrasi pemerintahan, maka pendapat diatas tersebut sangat erat

hubungannya. Maksudnya, dari tipe ideal birokrasi yang mengandung adanya

pembagian kerja yang kemudian adanya jabatan yang mengikuti susunan pada

birokrasi, di lanjutkan dengan adanya pengaturan system yang konsisten di dalam

melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, dengan melaksanakan



kewajiban dengan sikap pelayanan yang sama bagi masyarakat, sesuai dengan

kualifikasi teknis dan adanya pelaksanaan kerja yang cepat, yakni efisiensi.

G. Pembahasan

Profesionalisme kerja pegawai dalam mengelola arsip pada suatu kantor di

pengaruhi oleh pegawai yang bekerja pada unit kearsipan. Fugsi arsip sebagai

pusat informasi dan sumber sejarah perlu dikelola dengan baik agar dapat

memperlancar seluruh kegiatan dalam proses pekerjaan kantor yang berhasil guna

dan berdaya guna.

Agar dapat mengetahui apakah pegawai dalam penataan arsip pada tata

usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah bekerja

secara profesional. Penulis menentukan responden sebanyak 14 orang yang

diperoleh melalui teknik sampel jenuh. Setiap responden diberikan pertayaan

sebanyak 9 item. Selain itu penulis juga melakukan wawancara bersama Key

informan yaitu kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

yang penulis anggap lebih mengetahui keadaan di Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau dan disempurnakan dengan hasil observasi yang penulis

lakukan selama penelitian.

Adapun tiga dimensi yang akan penulis paparkan di antaranya Kreativitas

(creativity), Inovasi (inovation), dan Responsivitas (resvonsivitas). Ketiga dimensi

tersebut di analisis berdasarkan dari  penelitian yangg telah penulis  lakukan

sebelumnya  sehingga dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Kreativitas (creativity)



Kemampuan pegawai untuk menghadapi hambatan dalam memberikan

pelayanan kepada  publik dengan melakukan perubahan.

Berdasarkan Jawaban-jawaban responden terdapat indikator kreativitas

(creativity) yang telah di bagi menjadi beberapa pertanyaan, maka dapat kita

ketahui bahwa kreativitas (creativity) pegawai pada tata usaha  di Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam penataan arsip masih di rasa

kurang baik, meskipun sudah menjadi tanggung jawab mengembangkan ide-ide

yang positif dalam menyelesaikan tugas yang di berikan pimpinan namun

fleksibel (tidak kaku) dalam bekerja dan berinisiatif dalam menyelesaikan tugas

masih di rasa kurang baik karena masih banyak pegawai tata usaha yang belum

dapat pelatihan dalam penataan arsip dan masih menunggu perintah pimpinan

dalam menyelesaikan tugas.

Hal serupa di ungkapkan kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau pada saat wawancar tanggal 04 Maret 2013 yang menyatakan,”

pada dasarnya pegawai sudah mengembangkan ide-ide yang positif dalam

menyelesaikan tugas, hanya saja memang beberapa pegawai pada tata usaha

belum mengikuti pelatihan dalam penataan arsip selalu menunggu perintah dari

pimpinan tentang tugas apa yang harus di kerjakan, namun pegawai pada tata

usaha selalu bertanya dalam bekerja khususnya dalam penataan arsip.

Berdasarkan hasil dari pertanyaan yang telah di berikan kepada 14

responden dan hasil wawancara kepada key informan serta observasi yang penulis

lakukan, kemudian penulis menyimpulkan dapat menganalisis data, maka dapat di

ketahui bahwa kreativitas (creativity) yaitu kemampuan pegawai pada tata usaha



menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan

melakukan perubahan masih berjalan kurang baik.

Hal ini menandakan bahwa di lihat dari dimensi kreativitas (creativity),

pegawai pada tata usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan

Riau masih kurang profesional oleh karena itu perlu adanya pelatihan dalam

penataan arsip bagi pegawai yang belum pernah mengikutinya. Sehingga dapat

lebih profesional dalam penataan arsip.

2. Inovasi (inovation)

Yaitu kegiatan pengembangan, dan /atau perekayasaan yang bertujuan

mengembangkan penerapan praktis nilai konteks ilmu pengetahuan yang baru,

atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam proses penataan arsip.

Berdasarkan ketiga pertanyaan yang menyangkut dimensi inovasi, maka dapat di

tarik kesimpulan bahwa dalam dimensi inovasi ini tidak terdapat permasalahan,

karena pegawai  pada tata usaha di Biro Umum Kesekretariat Provinsi Kepulauan

Riau telah mampu berinovasi dengan baik dalam proses penataan arsip. Hal ini di

tunjukan dengan pegawai selalu berupaya mengembangkan kualitas pribadinya

dan dengan baik berpikir secara sistematis dalam menyelesaikan tugas serta

mempunyai keinginan yang baik untuk berkembang melalui ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Berkaitan dengan hal ini dari hasil jawaban responden dan hasil observasi

serta wawancara bersama key informan pada tanggal 04 Maret 2013 di Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, diman key informan

menyatakan bahwa “pegawai pada tata usaha di Biro Umum Skretariat Daerah



Provinsi Kepulauan Riau dalam penataan arsip mampu dengan baik berinovasi

dalam proses penataan arsip. Dalam menyelesaikan tugas, pegawai pada tata

usaha selalu berpikir secara sistematis menggunakan teknologi serta ilmu

pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman.”

Setelah penulis memperoleh hasil jawaban responden dan kemudian

penulis sesuaikan dengan hasil wawancara serta observasi yang telah penulis

lakukan, maka hasil analisis data menandakan bahwa pegawai pada tata usaha di

Biro Umum Sekretariat Daeraha Provinsi Kepulauan Riau  dalam penataan arsip

mampu dengan baik berinovasi yaitu kegiatan pengembangan dan/atau

perekayaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks

ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan

dalam proses penataan arsip.

Hal ini berarti bahwa dilihat dari dimensi inovasi, pegawai pada tata usaha

di  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah bekerja secara

sangat profesional dalam penataan arsip.

3. Responsivitas (resvonsivitas)

Berdasarkan hasil jawaban dari 14 responden dan hasil wawancara

bersama key informan, maka penulis dapat menganalisis data yaitu di ketahui

bahwa responsivitas (resvonsivitas) yaitu kemampuan pegawai untuk mencari dan

menggunakan metode baru serta cepat tanggap dengan permasalahn yang dihadapi

dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan dengan baik.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara jawaban responden dengan

hasil wawancara bersama key informan terhadap indikator mendatangkan solusi



dalam menanggapi permasalahan penatan arsip, namun perbedaan pendapat tidak

terlalu berarti karena pada dasarnya mendatangkan solusi dalam menanggapi

permasalahan penataan arsip bukan terjadi karena keteledoran pegawai pada tata

usaha melainkan belum meratanya pelatihan dalam mengelola atau menata arsip

dan masih tertundanya pendidikan tinggi dari sebagian pegawai pada tata usaha di

Biro Umum.

Jika di lihat dari dimensi responsivittas (resvonsivitas), maka dapat di

ketahui bahwa pegawai pada tata usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah

Provinsi Kepulauan Riau telah bekerja secara profesional dalam penataan arsip.

Setelah mengetahui keseluruhan jawaban responden dari setiap indikator

penelitian dan berdasarkan wawancara yang telah di lakukan bersama key

informan yang dilihat dari kreativitas (creativity), inovasi (inovation) dan

responsivitas (resvonsivitas) serta di perkuat dengan hasil observasi yang penulis

lakukan selama penelitian. Maka penulis dapat menganalisa data dengan mengacu

dari tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat profesionalisme kerja pegawai dalam

penataan arsip pada tata usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi

kepulauan Riau, dan untuk menjawab perumusan masalah yang telah penulis

kemukakan yaitu apakah pegawai dalam penataan arsip pada tata usaha di Biro

Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah bekerja secara

profesional.



Maka dapat di ketahui bahwa pegawai pada  tata usaha di Biro Umum

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah bekerja secara profesional

dalam penataan arsip.

G.1 hambatan-hambatan profesionalisme kerja pegawai dalam penataan

arsip  pada tata usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau.

Prefesionalisme kerja pegawai dalam penataan arsip pada tata usaha di

biro umum secretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau, dilihat dari tiga dimensi

yaitu:

1. Kreativitas (Creativity)

2. Inovasi (Inovation)

3. Responsivitas (Resvonsivitas)

Dari tiga dimensi tersebut meliputi dimensi Kreativitas (Creativity), yaitu

kemampuan pegawai untuk menghadapi hambatan dalam memberikan pelayanan

kepada publik dengan melakukan perubahan. Hambatan tersebut meliputi

indikator antara lain:

1. Pegawai pada tata usaha dirasa kurang baik fleksibel dalam  bekerja.

2. Pegawai pada tata usaha kurang baik berinisiatif dalam menyelesaikan

tugas dari pimpinan.

Selanjutnya faktor penghambat meliputi dimensi Responsivitas

(Resvonsivitas), adalah kemampuan pegawai dalam mengantisipasi dan

menghadapi perkembangan baru dan pengetahuan baru, dengan indikator pegawai



memiliki keterampilan untuk mendatangkan solusi. Hambatan tersebut meliputi

mendatangkan solusi dalam menanggapi permasalahan dalam penataan arsip

kurang baik.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan

sebelumnya tentang profesionalisme kerja pegawai dalam penataan arsip pada tata

usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat di

simpulkan dari 3 dimensi yang terdiri dari Kreativitas (creativity), Inovasi

(inovation), Responsivitas (resvonsivitas), serta hasil observasi yang penulis

lakukan di peroleh hasil bahwa:

1. Profesionalisme kerja pegawai dalam penataan arsip di biro umum

secretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau di lihat dari jawaban sebagian besar

responden di peroleh data dari dimensi inovasi (inovation) yang di terapkan

dengan baik. Hal ini juga sama dengan key informan yaitu biro umum sekretariat

daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan pegawai tata usaha baik

berinovasi dalam penataan arsip. Sedangkan dimensi Kreativitas (creativity)

walaupun cukup banyak responden yang menjawab pegawai pada tata usaha

mampu untuk menghadapi hambatan dan memberikan pelayanan kepada publik

dengan melakukan perubahan. Namun jawaban kurang baik untuk menghadapi

hambatan dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan

perubahan cukup banyak, sehingga untuk dimensi Kreativitas (creativity) perlu di

perhatikan lagi untuk dapat lebih meningkatkan profesionalime kerja pegawai



dalam penataan arsip pada tata usaha di Biro Umum Sekretariat daerah Provinsi

Kepulauan Riau.

2. Profesionalisme kerja pegawai dalam penataan arsip pada tata usaha di

Biro Umum Sekretariat Daerah provinsi Kepulauan Riau masih memiliki

beberapa hambatan yang memang tidak terlalu berarti, namun dimensi Kreativitas

(creativity) dengan indikator bekerja dengan fleksibel dan berinisiatif serta

dimensi Responsivitas (resvonsivitas) dengan indikator mendatankan solusi

dalam menanggapi permasalahan penataan arsip harus diperhatikan lagi.

2. Saran

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat di berikan beberapa saran guna

meningkatkan profesionalisme kerja pegawai dalam penataan arsip pada tata

usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Riau, antara lain:

1. Agar profesionalisme kerja pegawai dalam penataan arsip pada tata

usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

dapat di terapkan dengan lebih baik lagi, hendaknya pegawai  pada tata

usaha senantiasa mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknik dan

pendidikan tinggi yang dapat mendukung peningkatan kemampuan dan

keahlian pegawai dalam proses penataan arsip serta menjalankan tugas

sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat.

2. Perlu adanya pelatihan yang merata kepada pegawai dalam penataan

arsip pada tata usaha di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau sehingga dapat bekerja secara profesional khusunya

dalam proses mengelola atau menata arsip



3. Pegawai pada tata usaha hendaknya mampu bekerja dengan fleksibel

yaitu tidak kaku dalam bekerja dan menimbulkan rasa tanggungjawab

terhadap suatu pekerjaan yang diberikan pimpinan, karena dengan rasa

tanggungjawab terhadap suatu pekerjaan sehingga bisa terlaksananya

tugas pokok dan fungsi pegawai pada tata usaha di Biro Umum

Skretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam

mengelola atau menata arsip secara profesional.

4. Menyadari betapa pentingnya arsip dalam suatu intansi Pemerintah

sudah seharusnya pegawai pada tata usaha di biro umum sekretariat

daerah Provinsi Kepulauan Riau, memperhatikan beberapa indikator

yang perlu di tingkatkan misalnya berinisiatif dalam menyelesaikan

tugas tanpa menunggu perintah dari pimpinan dan indikator

mendatangkan solusi dalam menanggapi permasalahan penataan arsip

yang menurut analisis jawaban pegawai kurang mampu berinisiatif

sehingga selalu menunggu perintah dari pimpinan dalam

menyelesaikan tugas. Adanya respon pegawai menyatakan pegawai

pada tata usaha kurang mendatangkan solusi dalam menanggapi

permasalahan penataan arsip dan hal tersebut hendaknya agar lebih di

perhatikan lagi agar tidak timbul masalah-masalah yang tidak di

inginkan.
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