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ABSTRAK 

 
 
 

Arti penting kearsipan ternyata mempunyai jangkauan yang amat luas yaitu kearsipan sebagai 
pusat ingatan, sumber informasi serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap 
organisasi. Mengingat begitu pentingnya arsip dalam kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 
maka diperlukan pegawai yang mampu menganalisis dan melaksanakan tata cara pengarsipan sebab jika 
tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan Dinas Pendidikan 
Provinsi Kepulauan Riau. Focus permasalahn dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan kerja 
pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulaun Riau? 

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan 
jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan kerja pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan 
Riau yang diukur dari keahlian teknis, sikap dan profesionalisme pegawai dalam melaksanakan 
pengelolaan arsip.Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan membagikan kuesioner kepada 30 
orang responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kerja pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan 
arsip pada kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai dari 3 aspek menunjukkan 1). 
Keahlian teknis pegawai dalam melaksanakan pengelolaan arsip tergolong sangat tinggi dengan nilai 
rata-rata 83%, 2). Sikap pegawai dalam melaksanakan pengelolaan arsip tergolong sangat tinggi dengan 
nilai rata-rata 79.4%, dan 3). Profesionalisme pegawai dalam melaksanakan pengelolaan arsip tergolong 
sangat tinggi dengan nilai rata-rata persentase 77.6%. dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja 
pegawai disarankan mengintensifkan pendidikan dan pelatihan kemampuan menggunakan peralatan 
pendukung maupun pelatihan kepada pegawai dengan latar pendidikan SMA untuk meningkatkan 
kemampuan teknis mereka dalam mendukung kemajuan sistem dan teknologi serta memberikan kondisi 
prima dalam bekerja seperti pelatihan piranti lunak perkantoran, pelatihan sistem informasi prima. 

 
 
Kata Kunci : Kemampuan Pegawai 



ABSTRACT 
 
 
 

The significance of archives turns out to have a very wide range of archives as the memory center, 
resources and as a surveillance tool that is indispensable in any organization. Given the importance of 
archives in the activities of the Riau Islands Province Education Department will require employees who 
are able to analyze and implement procedures for archiving because if not handled properly it will cause 
the things that can harm the Riau Islands Province Education Department. Permasalahn focus in this 
study is how the employees work in the implementation of records management in maritime Riau 
Provincial Education Department?  

The research was conducted at the office of the Riau Islands Province Education Department 
using analytical descriptive research with quantitative approach aims to determine the ability of 
employees working in the implementation of records management in Riau Islands Province Education 
Department as measured from the technical expertise, attitude and professionalism of employees in 
managing the arsip.Data in this study were collected by distributing questionnaires to 30 respondents. 

Results showed that the ability of employees working in the implementation of the records 
management office Riau Islands Province Education Department assessed from 3 aspects indicate 1). 
Technical expertise in implementing records management employees classified as very high with an 
average value of 83%, 2). Employee attitudes in implementing records management as very high with an 
average value of 79.4%, and 3). Professionalism of employees in implementing records management as 
very high with an average value of percentage of 77.6%. in order to improve employee education and 
training are advised to intensify the ability to use the equipment and training support to employees with 
high educational background to improve their technical capabilities in support system and technological 
advances as well as providing excellence in working conditions such as office software training, 
information systems training excellence 
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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Adanya tuntutan agenda reformasi pelayanan publik dalam merubah pelayanan konvensional 

menjadi pelayanan modern/pelayanan prima dalam menganti sistem birokrasi menjadi sistem 

sosial yang lebih baik. 

 Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan arsip, ini dapat dilihat pada kemamapuan kerja 

pegawai pelayanan kearsipan yang belum mampu memberikan pelayanan dalam ketersediaan 

data yang lengkap bila dibutuhkan. 

 Kurangnya efektifitas dalam pelaksanaan pengelolaan arsip, karena setiap bidang kerja 

melakukan pengarsipan secara sendiri-sendiri, berdasarkan kebutuhannya masing-masing dan 

tidak didukung dengan tata pengelolaan dokumen yang rapi dan teratur, sehingga dalam 

pelayanan arsip membutuhkan waktu yang lama dalam penyajian informasi data 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana kemampuan kerja pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan arsip di Dinas 

Pendidikan Provinsi Kepulaun Riau? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kemampuan kerja pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan arsip di Dinas 

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan dan 

mengembangkan serta sebagai rujukan bagi peneliti terhadap teori yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

2. Dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan maupun pegawainya dalam memecahkan 

masalah dalam pelaksanaan pengelolaan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Variabel bebas (variable independent) adalah Kemampuan Kerja Pegawai. 

2. Variabel terikat (variable dependent) adalah Pelaksanaan Pengelolaan Arsip. 

F. Kerangka Teoritis 

1. Kemampuan Kerja Pegawai. 

Kemampuan kerja pegawai dapat dalam melaksanakan tugas/pekerjaan dapat dinilai dari 

(Sutermeister dan Bob Davis (2007:109): 

a. Keahlian Teknis 

b. Sikap 

c. Profesionalisme 

2. Pelaksanaan Pengelolaan Arsip adalah Proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai suatu hasil tertentu, terdiri dari fungsi-fungsi kearsipan yaitu penciptaan warkat, 

pendistribusian, penggunaan atau pengolahan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penyusunan 

warkat (Martono, 2004:48-50). 



G. Konsep Operasional dan Pengukurannya 

Kemampuan Kerja Pegawai adalah kemahiran pegawai dalam melaksanakan tugas yang dapat 

dinilai dari (Sutermeister dan Bob Davis (2007:109) dapat diukur dari: 

1. Keahlian Teknis 

Keahlian Teknis adalah keahlian pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan arsip di Dinas 

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dilandasi dengan pendidikan formal untuk mencapai tahap 

professional, diukur dari : 

a. Mampu mengatasi masalah 

b. Mampu menyelesaikan pekerjaan 

c. Mampu bekerja dengan luwes 

d. Pembekalan pengetahuan dan keterampilan 

e. Keterampilan penggunaan sarana kantor 

2. Sikap 

Sikap adalah prinsip yang berhubungan dengan karakteristik dan niali-nilai yang sebagian besar 

dihubungkan dengan perilaku etis, dapar diukur dari: 

a. Mau bekerja keras dalam penyelesaian masalah 

b. Menerima dorongan dari pihak lain untuk kemajuan 

c. Bersikap netral 

d. Bersikap terbuka dan mau menerima masukan 

e. Menerima beban pekerjaan dengan senang hati 

3. Profesionalisme 

Profesionalisme kemampuan pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam 

melaksanakan pengelolaan arsip berdasarkan standar kualitas, kuantitas, waktu dan biaya, 

dapat diukur dari: 

a. Pengetahuan pegawai tentang organisasi 

b. Pengarahan proses berfikir 

c. Kerjasama dengan rekan sekerja 

d. Kerjasama dengan atasan 

e. Mengikuti pedoman/aturan kerja 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif 

menggunakan studi satu tahap dimana data dikumpulkan sekaligus dalam satu tahap kegiatan 



2. Lokasi penelitian 

a. Tuntutan masyarakat agar kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 

pengelolaan arsip lebih optimal. 

b. Banyaknya arsip pada Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dari Dinas 

Pendidikan kab/kota yang harus dikelolah. 

c. Lokasi penelitian yang mudah terjangkau oleh peneliti 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 orang sedangkan  sampel sebanyak 30 responden 

betasal dari Pegawai pelaksana pengelolah arsip Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

4. Jenis Data 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang menjadi sasaran 

penelitian  melalui kuesioner dan observasi 

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang melengkapi data primer, yang diperoleh melaui 

dokumen-dokumen atau laporan tertulis, seperti data tentang gambaran objek penelitian 

dan sebagainya 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

a. Koesioner 

Koesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan angket yang berisi 

daftar pertanyaan yang harus diisi oleh para responden. 

b. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, 

peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan topik penelitian 

I. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikan dalam 

bentuk angka-angka tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum, hasilnya 

diuraikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai kemampuan kerja pegawai 

dalam pelaksanaan pengelolaan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap 

data yang telah diperoleh melalui kuesioner. 

 Dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

 



Bobot Jawaban 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kemampuan Kerja 

1. Pengertian Kemampuan Kerja 

Sutermeister dan Bob Davis (2007:109) mengatakan bahwa: Kemampuan Kerja Pegawai adalah 

kemahiran pegawai dalam melaksanakan tugas yang ada pat dinilai dari keahlian teknis, sikap 

dan profesionalisme pegawai 

a. Keahlian teknis, dapat diperoleh dari: 

1) Pendidikan penjejangan 

2) Pendidikan Teknis Fungsional 

3) Pendidikan Keahlian 

b. Sikap 

Amirullah (2004:72) menyatakan bahwa: Perangkat prinsip yang berhubungan dengan 

karakteristik dan nilai-nilai yang sebagian besar dihubungkan dengan perilaku etis, yaitu : 

Kejujuran, Integritas, Mamatuhi janji, Loyalitas, Keadilan, Kepedulian, Menghargai orang lain, 

Bertanggung jawab, Mencapai yang terbaik dan Bertanggung gugat 

c. Profesionalisme 

Basir (2005: 124-126), mengatakan bahwa: Seorang professional mempunyai ciri-ciri 

penguasaan ilmu yang memadai.Kemampuan dalam menguasai ilmu tersebut harus diimbangi 

dengan kemampuan dan mempraktekannya, mempunyai sikap mental yang positif sehingga 

dapat memotivasi diri, wawasan yang luas, mampu mensenyawakan sudut pandang (visi), nilai 

(value) dan keberanian secara konsisten. 

2. Maksud Penilaian Kemampuan Kerja 

a. Mendorong peningkatan prestasi kerja 

b. Sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan 

c. Untuk kepentingan mutasi pegawai 

d. Untuk menyusun program pendidikan dan pelatihan 



e. Membantu pegawai untuk menentukan rencana karirnya 

3. Penilai Kemampuan Kerja 

a. Atasan langsung 

b. Rekan sekerja 

c. Evaluasi diri 

d. Bawahan langsung 

B. Arsip 

1. Pengertian Arsip 

Wursanto (2011:11) mengatakan bahwa: Arsip merupakan salah satu produk pekerjaan kantor 

(office work) atau sumber informasi dan pusat ingatan bagi seluruh kegiatan organisasi, dimana 

surat/warkat yang diproses berdasarkan pengklasifikasian atau penggolongan yang disusun, 

disimpan, dan dipelihara sedemikian rupa selama masih diperlukan. 

2. Peranan Arsip  

a. Alat utama ingatan organisasi.  

b. Bahan atau alat pembuktian (bahan otentik).  

c. Bahan dasar perencanaan dan penganmbilan keputusan.  

d. Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada umumnya 

menghasilkan arsip.  

e. Bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya 

3. Ciri-ciri Sistem Kearsipan yang Baik 

a. Mudah dilaksanakan 

b. Mudah dimengerti 

c. Mudah/Ekonomis 

d. Tidak memakan tempat 

e. Mudah dicapai 

f. Fleksibel atau luwes 

g. Dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip 

h. Mempermudah pengawasan 

4. Proses Kearsipan 

a. Penciptaan Arsip 

b. Pendistribusian Arsip 

c. Penggunaan atau Pengolahan Arsip 

d. Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip 



e. Penyimpanan Arsip 

f. Penyusutan Arsip 

 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau 

1. Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau 

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2,408 pulau besar dan kecilluas wilayah keseluruhan 

427.608,68 km2 yang terdiri dari 417.012,97 km2 wilayah lautan dan 10.595,71 km2 wilayah 

daratan 

  

 

 

 

 

 

 

2. Kondisi Demografi 

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang terhimpun pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan 

Riau pada Tahun 2013 bulan Desember berjumlah 2.137.241 jiwa dibandingkan dengan kondisi 

pada tahun 2011 sebanyak 2.020.442  jiwa sehingga terjadi kenaikan 5,5 persen selama tahun 

2011 (Sumber: Disduk Provinsi) 

 

 

 

 

 

 

3. Kondisi Pendidikan 

a. Berdasarkan Data pada Tahun Pelajaran 2013/2014, jumlah SD/MI sebanyak 881 sekolah, 

dengan jumlah keseluruh siswa SD/MI sebanyak 208.441 siswa. 

b. Sekolah lanjutan pertama yaitu SMP sebanyak 282 unit dan MTs sebanyak 56 unit sehingga 

total SMP/MTs menjadi 338 dengan jumlah keseluruhan siswa sebanyak 70.368 orang. 

c. SMA sebanyak 106 unit, MA sebanyak 30 unit dan SMK 64 unit, Sehingga total seluruhnya 

200 unit dengan Jumlah siswa seluruhnya sebanyak 55.597 siswa. 



B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau baru dibentuk pada Tahun 2004 sejalan dengan 

dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Perda No. 08/UN/KGKR/VII/2004 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Dinas Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian 

dengan Perda No. 06 Tahun 2005 Dinas Pendidikan menggunakan nomenklatur Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 

1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

a. Visi 

Menjadikan Masyarakat Kepulauan Riau menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Mandiri, 

kompetitif, berakhlak mulia dan Bertamadun Melayu 

b. Misi 

1) Memberikan pelayanan pendidikan yang prima kepada masyarakat. 

2) Meningkatkan mutu di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan berbasis IT. 

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan. 

4) Meningkatkan daya saing lulusan dan berjiwa wirausaha. 

5) Menerapkan pendidikan Budi Pekerti, Budaya Daerah dan Sejarah Lokal dalam Kurikulum. 

2. Kebijakan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan sumberdaya manusia,  

b. Menerapkan Pendidikan Budi Pekerti dan Budaya Daerah. 

c. Meningkatkan  pemerataan  dan perluasan  akses pendidikan. 

d. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan terampil dalam bidang IPTEK 

3. Arah Kebijakan Pendidikan Provinsi Kepuauan Riau 

a. Pemerataan dan Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan  

b. Kualitas Pelayanan Pendidikan  

c. Relevansi Pembangunan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri. 

d. Memfasilitasi  sumber daya untuk Perguruan Tinggi berbasis Maritim sesuai dengan 

kemampuan daerah 

e. Memberdayakan Lembaga Pendidikan non formal 

 

 

 

 

 



4. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

  

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS KEMAMPUAN KERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP DI DINAS 

PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

A. Keahlian Teknis 

TABEL IV.1 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai mampu mengatasi masalah dikantor dengan baik 

 

TABEL IV.2 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai mampu berpikir untuk menyelesaikan berbagai 

macam pekerjaan 

 



TABEL IV.3 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai bekerja dengan luwes dalam menjalankan tugas 

 

 

TABEL IV.4 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai menerima pembekalan pengetahuan dan 

keterampilan dalam melaksanakan tugas 

 

TABEL IV.5 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai mampu mengoperasikan komputer dengan baik 

 



TABEL IV.6 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Kerja Pegawai Aspek Keahlian Teknis dalam 

Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

 

B. Sikap 

TABEL IV.7 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai bekerja keras dalam menjalankan tugas dan 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

 

TABEL IV.8 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai menerima dorongan atau motivasi dari pihak lain 

untuk kemajuan dalam melaksanakan tugas 

 

 



TABEL IV.9 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai mampu bersikap netral dalam menghadapi klien 

 

 

TABEL IV.10 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai bersikap terbuka apabila mendapat teguran dari 

atasan atau mendapat masukan dari rekan kerja 

 

 

TABEL IV.11 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai menerima beban kerja yang diberikan dengan 

senang hati 

 

 



TABEL IV.12 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Kerja Pegawai Aspek Sikap Pegawai dalam 

Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

 

C. Profesionalisme 

TABEL IV.13 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai memahami dengan baik organisasi tempat 

kerjanya 

 

TABEL IV.14 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai tidak selalu diberikan arahan dan tuntunan oleh 

atasan dalam penyelesaian pekerjaannya 

 



TABEL IV.15 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai mampu bekerja sama dengan  rekan kerja 

 

 

 

TABEL IV.16 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai mampu bekerja sama dengan atasan 

 

TABEL IV.17 

Tanggapan responden tentang pernyataan pegawai berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam 

melaksanakan pekerjaannya 

 



TABEL IV.18 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Kerja Pegawai Aspek Profesionalisme 

Pegawai dalam Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kemampuan kerja pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan arsip pada kantor Dinas Pendidikan 

Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai dari 3 aspek menunjukkan 1). Keahlian teknis pegawai 

dalam melaksanakan pengelolaan arsip tergolong sangat tinggi dengan nilai rata-rata 83%, 2). 

Sikap pegawai dalam melaksanakan pengelolaan arsip tergolong sangat tinggi dengan nilai rata-

rata 79.4%, dan 3). Profesionalisme pegawai dalam melaksanakan pengelolaan arsip tergolong 

sangat tinggi dengan nilai rata-rata persentase 77.6% 

B. Saran 

Dalam meningkatkan kemampuan kerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 

hendaknya Kepala Dinas: 

1. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dan aman, 

2. Mengadakan acara gathering setiap tahun untuk memberikan kesempatan kepada pegawai 

menuangkan keinginan, 

3. Pemberian penghargaan atas prestasi kerja, 

4. Mengintensifkan pendidikan dan pelatihan kemampuan menggunakan peralatan pendukung 

maupun pelatihan kepada pegawai senior dengan latar pendidikan SMA untuk 

meningkatkan kemampuan teknis mereka dalam mendukung kemajuan sistem dan 

teknologi serta memberikan kondisi prima dalam bekerja seperti pelatihan piranti lunak 

perkantoran, pelatihan system informasi prima. 
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