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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pengelolaan kearsipan pada dasarnya merupakan salah satu kegiatan 

yang ditujukan untuk mengelola segala dokumen-dokumen yang ada dalam 

suatu organisasi atau instansi yang dapat digunakan sebagai penunjang 

aktivitas organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Terkait dengan 

pengelolaan kearsipan di Indonesia diatur dalam Undang-undang  Republik  

Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menerangkan bahwa yang  

dimaksud dengan kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.  

 Pada dasarnya arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa  

dalam  berbagai  bentuk  dan  media  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  

informasi  dan komunikasi  yang  dibuat  dan  diterima  oleh  lembaga  negara,  

pemerintah  daerah,  lembaga pendidikan,  perusahaan,  organisasi  politik,  

organisasi  kemasyarakatan  dan  perseorangan  dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

 Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 43 Tahun 2009 antara lain 

dirumuskan  bahwa tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah: (a)  menjamin 

terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan  oleh  lembaga  negara,  

pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, serta ANRI sebagai 

penyelenggara kearsipan nasional, (b) menjamin ketersediaan arsip autentik 
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dan terpercaya sebagai alat bukti sah, (c) menjamin terwujudnya pengelolaan 

arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan, (d) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak  

keperdataan rakyat  melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang  autentik  

dan  terpercaya,  (e)  mendinamiskan  penyelenggaraan kearsipan  nasional 

sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, (f) menjamin  

keselamatan  dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (g) menjamin 

keselamatan  aset  nasional  dalam  bidang  ekonomi, sosial,  politik  budaya, 

pertahanan,  serta  keamanan  sebagai  identitas  dan  jati  diri  bangsa  dan (h)  

meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan 

arsip  yang autentik dan terpercaya.  

 Dari uraian di atas, maka dapat diketahui arti  pengtingnya  kearsipan  

yaitu mempunyai jangkauan yang amat luas. Di mana kearsipan mempunyai 

peranan sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta sebagai alat 

pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka 

melaksanakan segala kegiatannya baik pada kantor-kantor lembaga negara dan    

swasta.  Dalam  proses  penyajian  imformasi  agar  pimpinan  dapat  membuat  

keputusan dan merencanakan kebijakan, maka harus ada sistem dan prosedur 

kerja yang baik di  bidang kearsipan. Suatu lembaga  baik  itu  lembaga negara 

atau swasta tidak akan sanggup memberikan  data  informasi  yang  baik,  

lengkap  dan  akurat,  jika  lembaga  tersebut  tidak memiliki  manajemen  

kearsipan  yang  baik  dan  teratur.  Arsip  dapat  dikatakan  suatu  sistem 



 3 

dimana satu sama yang lain saling berkaitan dalam satu ikatan yang utuh, 

karena arsip dapat menunjang  suatu  program  kegiatan  organisasi,  baik  dari  

segi  perencanaan,  pelaksanaan maupun pengendalian tugas organisasi yang 

bersangkutan.  

 Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Karanganyar  

adalah salah satu lembaga negara sehingga merupakan suatu kewajiban bagi 

pegawai  yang  ada  dalam organisasi  ini  untuk  melaksanakan  tugasnya  

dengan  baik,  agar  pelayanan  keadministrasian publik  dapat  ditingkatkan  

kualitasnya  dimana  dalam  pemerintahan  saat  ini  menekankan pentingnya  

“good  governance”  melalui  suatu  sistem  pengelolaan  kearsipan,  sehingga  

dapat memberikan kemudahan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas 

instansi.  

 Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Karanganyar 

memiliki tugas  pokok dan  fungsi  sebagai  pengelola  dan  melestarikan  arsip  

yang diserahkan oleh masing-masing SKPD, memberikan pelayanan  

kearsipan dan melakukan  pembinaan  tata  kearsipan  kepada seluruh  SKPD 

yang  terdapat  di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kantor Arsip dan 

Dokumentasi Daerah Kabupaten Karanganyar sudah memiliki sumber daya 

manusia pengelola kearsipan yang terdiri dari fungsional arsiparis dan petugas 

pengelola  kearsipan  yang  berada  di  bawah koordinasi  Bidang  Pengelolaan  

dan  Pelestarian  Arsip.  Pada  Kantor  Arsip  dan Dokumentasi  Kabupaten 

Karanganyar terdapat beberapa issue aktual di bidang kearsipan yang perlu 

mendapat perhatian untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan kearsipan  antara  
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lain  : 1) Belum optimalnya pengelolaan kearsipan, ini dapat dilihat pada 

pelayanan kearsipan yang sering  tidak  dapat  memberikan  pelayanan  dalam  

ketersediaan  data  yang  lengkap  bila dibutuhkan. 2) Belum  teraturnya 

pengelolaan data dan arsip, dikarenakan belum mempunyairuang  depo arsip 

yang memadai untuk menyimpan arsip-arsip in-aktif dari seluruh SKPD yang 

terdapat di Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 3) Kurang efektifitas  dalam 

pengelolaan kearsipan, karena setiap bidang kerja melakukan pengarsipan 

secara sendiri-sendiri, dan tidak didukung dengan tata pengelolaandokumen 

yang rapi dan teratur, tidak ada peralatan komputer yang  khusus mengolah 

sistem kearsipan, sehingga dalam pelayanan arsip membutuhkan waktu yang 

lamadalam penyajian informasi data.  

 Di sisi lain kondisi sumber daya manusia (SDM) belum mempunyai  

kemampuan yang memadai di bidang kearsipan, rendahnya motivasi kerja 

karena bagian pekerjaan ini merupakan  jenis  pekerjaan  yang  tidak  banyak  

diminati  bagi  kebanyakan  pegawai  pada Pemerintah Kabupaten 

Karanganyar.  

 Melihat kondisi permasalahan diatas maka obyek penelitian ditekankan 

pada kinerja pengelolaan kearsipan Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah 

Kabupaten Karanganyar, sehingga nantinya ditemukan solusi agar  

pengelolaan  kearsipan  pada  Kantor  Arsip dan Dokumentasi    Kabupaten 

Karanganyar dapat dilakukan dengan optimal dan efektif. Pengukuran kinerja 

pengelolaan kearsipan pada Kantor Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten 

Karanganyar dengan menggunakan Balance  Scorecard  untuk  mencatat  skor  
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hasil  kinerja  yang berimbang  antara  2  aspek,  yaitu  aspek  keuangan  dan  

non  keuangan,  jangka  pendek  dan jangka  panjang,  intern  dan  ekstern.  

Ada  4  perspektif  dalam  membentuk  kerangka  kerja balance  scorecard,  

yaitu  keuangan,  pengguna  jasa,  proses  internal  serta  pembelajaran  dan 

pertumbuhan.  Organisasi  yang  inovatif  menggunakan  scorecard  sebagai  

sebuah  sistem manajement  strategis  untuk  mengelola  strategi  jangka  

panjang,  Organisasi  menggunakan fokus  pengukuran  scorecard  untuk  

menghasilkan  berbagai  proses  manajemen  penting  yaitu memperjelas dan  

menerjemahkan  visi  dan  strategi,  mengkomunikasikan  berbagai tujuan dan 

ukuran  strategis,  merencanakan,  menetapkan  sasaran  dan  menyelaraskan  

berbagai  inisiatif strategis.  

 Terkait dengan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini 

peneliti bermaksud mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan 

penilaian kinerja pengelolaan kersipan yang ada di Kabupaten Karanganyar 

dengan menggunakan pendekatan balance scorecard. Untuk itu dalam 

penelitian ini di beri judul : ”ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN 

KEARSIPAN DENGAN METODE BALANCED SCORECARD DI 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR”. 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas yaitu :  
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1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan kearsipan Kantor Arsip dan 

Dokumentasi Daerah Kabupaten Karanganyar diukur dari perspektif 

keuangan, perspektif pengguna  jasa,  perspektif  proses  internal  serta  

perspektif  pembelajaran  dan pertumbuhan ? 

2. Bagaimanakah kinerja pengelolaan kearsipan Kantor Arsip dan 

Dokumentasi Daerah Kabupaten Karanganyar diukur dari keseluruhan 

perspektif?  

 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan 

tujuan dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk menganalisa kinerja pengelolaan kearsipan Kantor Arsip dan 

Dokumentasi Daerah Kabupaten Karanganyar diukur dari perspektif 

keuangan, perspektif pengguna  jasa,  perspektif  proses  internal  serta  

perspektif  pembelajaran  dan pertumbuhan.  

2. Untuk menganalisa kinerja pengelolaan kearsipan Kantor Arsip dan 

Dokumentasi Daerah Kabupaten Karanganyar diukur dari keseluruhan 

perspektif.  

 

D. Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah :  

1. Bagi Peneliti 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti 

terhadap faktor-faktor yang dapat kinerja pengelolaan kearsipan dengan 

menerapkan metode balance scorecard sebagai metode analisisnya. 

2. Bagi Kantor Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Karanganyar 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan 

informasi untuk dijadikan acuan dalam rangka meningkatkan kinerja  

pengelolaan    kearsipan  pada  unit  kerjanya  dan  sebagai pertimbangan 

dalam mengambil kebijakan di bidang kearsipan.  

3. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini diharapkan selain dapat menambah wacana 

kepustakaan yang ada di Universitas juga dapat memberikan kontribusi  

bagi  pengembangan ilmu pengetahuan mengenai penilaian kinerja  

pengelolaan  kearsipan dengan menggunakan Balance Scorecard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


