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A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia telah 

memberikan berbagai pengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan 

bernegara pada seluruh elemen yang ada dalam kerangka negara kesatuan 

Indonesia. Indikasinya ditandai dengan berbagai perubahan terhadap kebijakan-

kebijakan yang berlaku, baik di tingkat nasional, regional  maupun tingkat lokal. 

Berbagai Perubahan kebijakan disahkannya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 

Republik Indonesia 1945, revisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 

32 tahun 2004, serta berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

untuk merevisi dan menggantikan Undang-undang No. 25 tahun 1999. 

Ditingkat lokal terjadi perubahan penyelenggaraan pemerintah-an di Provinsi Jawa 

Timur dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur baru untuk periode 2009-2014 

hasil proses pemilihan kepala daerah dan ditetapkannya melalui Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2009-2014 yang ditetapkan 

dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2009 yang digunakan sebagai landasan 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Jawa Timur. 

Perkembangan dan perubahan-perubahan tersebut telah mendorong Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan re-orientasi dan proses 

pengkajian kembali terhadap visi, misi, tujuan maupun sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

Hal itu dilakukan sebagai penyempurnaan, penyesuaian atau perkembangan dan 

perubahan yang terjadi sesuai kebutuhan dan tantangan masa depan. 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dalam menterjemahkan seluruh 

fenomena perkembangan maupun perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan 

tersebut dengan membuat rencana strategis maupun rencana/program kerja 

pengembangan lembaga (satuan kerja perangkat daerah) secara proporsional dan 

implementatif. 

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan di daerah telah diatur melalui 

pasal 151 UU No. 32/2004, Menurut pasal tersebut Renstra-SKPD memuat visi, 

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 
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tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. 

Renstra-SKPD dimaksud, dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja 

perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh 

dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

 Terdapat 9 (sembilan) agenda utama pembangunan daerah Jawa Timur sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Janka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2009 – 2014 yang meliputi : (1)  Meningkatkan 

aksesbilitas dan kualitas  pelayanan kesehatan  dan  pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin; (2) 

Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dan 

memberdayakan ekonomi rakyat, terutama “wong cilik”; (3) Meningkatkan percepatan pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan 

agroindustri/agrobisnis, serta pembangunan dan penyediaan infrastruktur pertanian dan pedesaan; (4) 

Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber 

daya alam, dan penataan ruang;  

 (5) Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan public menuju 

pelayanan prima; (6) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial; (7) 

Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya kesetaraan gender; (8) 

Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hokum, dan penghormatan hak asasi manusia; (9) 

Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi dampak Lumpur 

panas Lapindo. 

B. PENGERTIAN 

Rencana pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

selanjutnya disebut renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Dokumen Renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Tahun 

2009 – 2014 merupakan suatu perencanaan strategis jangka menengah. 

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan pembangunan 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk jangka waktu 5 (lima tahun). Sedangkan 

tujuan Renstra adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penggangaran dan pelaksanaan pembangunan Badan Perpustakaan 

dan Kearsipan. 
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D. LANDASAN PENYUSUNAN 

 Landasan hukum penyusunan renstra Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 adalah : 

1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran 

Negara Republik Undonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 

3. Undang-undang Nomor 43 Tahhun 2009 tentang Kearsipan; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4737); 

6. Peraturan pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur; 

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas 

Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur; 
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11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 

2009 – 2014. 

E. TATA URUTAN PENULISAN 

1) Pendahuluan 

a. Latar Belakang 

b. Pengertian 

c. Maksud dan Tujuan 

d. Landasan Penyusunan 

e. Tata Urut Penulisan 

f. Asumsi 

2) Gambaran Pelayanan Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

a. Struktur organisasi 

b. Tugas pokok dan fungsi 

c. Gambaran Sumberdaya Organisasi 

3) Isu-isu Strategis 

a. Informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena terkini tentang minat 

baca dan kearsipan 

b. Pengaruh - pengaruh internal dan eksternal yang mempengaruhi secara 

langsung kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

4) a. Visi 

b. Misi 

c. Tujuan dan Sasaran 

d. Strategi dan Kebijakan 

5) Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan 

indikatif 

6) Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

F. ASUMSI 

Beberapa asumsi dasar berikut yang menjadi landasan dalam mengukur tingkat 

keberhasilan pencapaian tujuan, melalui perumusan dan pilihan pengelolaan strategi 

yang relevan : 

1. Proses penyelenggaraan pemerintahan yang terkait dengan tugas pembantuan, 

dekonsentrasi dan pelaksanaan desentralisasi kepada daerah tetap terjaga dan 

konsisten dalam koridor  mendekatkan pemberian pelayanan kepada publik 

maupun masyarakat pengguna secara baik, efektif dan optimal serta tidak hanya 

semata- mata dimaknai sebagai proses pemindahan wewenang dan kekuasaan 
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kepada daerah.  

 Asumsi ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 

(clean and good governance). 

2. Proses penguatan terhadap masyarakat sipil (civil society) melalui upaya-upaya 

pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan serta berjalan secara baik, atas 

fasilitasi dan dukungan dari pihak pemerintah.  

 Asumsi ini dicerminkan dalam bentuk pelibatan masyarakat pada proses penetapan 

kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi secara 

konkret dan proporsional, terutama keterlibatan dalam proses pengambilan 

keputusan (decision making process) yang menyangkut kepentingan publik. 

3. Proses  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  prioritas penanggulangan 

kemiskinan, benar-benar diwujudkan melalui keberpihakan pemerintah kepada 

kelompok masyarakat miskin dan rentan/tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan 

serta memberikan peluang berupa akses kepada sumberdaya yang mudah dijangkau 

oleh masyarakat miskin. Asumsi ini direfleksi melalui kebijakan-kebijakan yang 

berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor policy) dan terbangunnya kepercayaan 

masyarakat (trust  building) kepada pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasarya. 

Asumsi-asumsi dasar tersebut di atas dikaitkan dengan kemauan dan motivasi 

pemerintah untuk melakukan berbagai perubahan di segala   bidang dan aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal memperbaiki kualitas 

sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan angka Indeks Pembangunan 

Manusia/IPM (Human Development Index). 
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A. ORGANISASI DAN MANAJEMEN BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

Nomenklatur baru Organisasi dan Manajemen Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Propinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 

tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa 

Timur.  

Lebih lanjut pengaturan uraian tugas sekretariat, bidang, sub bagian, sub bidang Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa 

Timur Nomor 108 tahun 2008 tentang struktur Badan Perpustakaan dan Kearsipan adalah 

sebagai berikut : 

- Unsur pimpinan atau top management dalam hal ini adalah Kepala 

- Unsur Pimpinan dalam manajemen menengah (middle management) ada 1 (satu) 

sekretaris dan  7 (tujuh) Bidang yang dikembangkan sesuai dengan fungsi organisasi 

yang terdiri dari : 

 Fungsi Kesekretariatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu Sub Bagian Tata 

Usaha, Sub Bagian Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan 

 Fungsi Bidang Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Jasa Kearsipan membawahi 2 

(dua) Sub Bidang yaitu , Sub Bidang Publikasi, Promosi, Perpustakaan dan Sub 

Bidang Jasa Kearsipan 

 Fungsi Bidang Deposit, Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka membawahi 

: Sub Bidang Deposit dan Preservasi dan Sub Bidang Pengolahan Bahan Pustaka 

 Fungsi Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahi Sub Bidang Sumber Daya 

Manusia dan Sub Bidang Kelembagaan Perpustakaan 

 Fungsi Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi, membawahi Sub Bidang 

Layanan Perpustakaan dan Sub Bidang Otomasi Perpustakaan 

 Fungsi Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif, membawahi Sub Bidang Pengolahan dan 

Penyimpanan Arsip Inaktif dan Sub Bidang Penyusutan dan Pemeliharaan 

 Fungsi Bidang Penyelamatan Arsip Statis, membawahi Sub Bidang Akuisisi dan Sub 

Bidang pengolahan dan Pelestarian 

 Fungsi Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan, membawahi Sub Bidang 

Pembinaan Kearsipan dan Sub Bidang Pemasyarakatan Kearsipan. 

- Unsur Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis sebagai cerminan dari  

kelompok keahlian profesional dalam bidang perpustakaan dan kearsipan. 

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERPUSTAKAAN  

DAN KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR 
Bab - 2 
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KEPALA BADAN 

SEKRETARIS 

 

 SUBAG TATA USAHA 

BIDANG  LAYANAN 

PERPUSTAKAAN DAN 

INFORMASI 

SUBAG KEUANGAN SUBAG SUNGRAM 

BIDANG  PENGELOLAAN  

ARSIP INAKTIF 
BIDANG PENYELAMATAN 

ARSIP STATIS 

 

BIDANG  PUBLIKASI, 
PROMOSI PERPUST & 

KEARSIPAN 

 
 
  

BIDANG DEPOSIT 
PENGEMBANGAN & 

PENGOLAHAN 
BIDANG PEMBINAAN 

PERPUSTAKAAN 

BIDANG PEMBINAAN 
PEMASYARAKATAN 

KEARSIPAN 

SUBID 
JASA KEARSIPAN 

SUBID PUBLIKASI, 
PROMOSI PERPUST & 

KEARSIPAN 
SUBID DEPOSIT 
 & PRESERVASI 

BAHAN  PUSTAKA 

SUBID 
PENGEMBANGAN & 

PENGOLAHAN 

BAHAN PUSTAKA 

SUBID KELEMBAGAAN 

PERPUSTAKAAN 

SUBID SDM & 
PEMASYArakatan. 

BUDAYA BACA 

SUBID AKUISISI 

SUBID PENGOLAHAN 
& 

PELESTARIAN 

 
SUBID 

PEMBINAAN 

SUBID  
PEMASYARAKATAN 

KEARSIPAN 

 
SUBID LAYANAN 

PERPUSTAKAAN 

SUBID OTOMASI 

PERPUSTAKAAN 

SUBID  
PENGOLAHAN & 
PENYIMPANAN 

SUBID  
PENYUSUTAN  & 

PEMELIHARAAN 

FUNGSIONAL 
PUSTAKAWAN 

ARSIPARIS 

 Diagram struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan dapat ditunjukkan 

dalam bagan di bawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

 Berdasarkan pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, melalui Sekretaris Daerah. 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur  mempunyai kedudukan, tugas, 

dan fungsi sebagai berikut : 

1. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pendukung 

Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

2. Tugas Pokok Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik 

yaitu dibidang perpustakaan dan kearsipan. 

3. Fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang arsip dan perpustakaan 

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur. 
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C. GAMBARAN SUMBER DAYA ORGANISASI 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki sumberdaya cukup 

memadai dan telah mendukung berbagai kegiatan yang berlangsung di masing-masing 

bidang, baik di perpustakaan maupun arsip. Sumberdaya utama yang perlu 

diinformasikan  dalam  Renstra ini antara lain sumber daya manusia yang ada di Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, sarana prasarana pendukung yang 

dimiliki, besarnya anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada serta 

koleksi bahan pustaka di perpustakaan maupun di arsip. 

Uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait sumberdaya 

organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, yang antara lain : 

1. Sumberdaya Manusia 

 Dengan pemberlakukan PP Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah di 

lingkungan Provinsi Jawa Timur bahwa Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur memiliki sumberdaya manusia yang cukup karena terjadinya 

penggabungan 2 (dua) lembaga. Kondisi sumberdaya manusia Badan Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur akan diklasifikasi atas dasar jumlah personil untuk 

setiap kelompok fungsi yang terdapat pada bidang perpustakaan dan bidang arsip, 

juga akan dibedakan status, golongan/ruang serta tingkat pendidikan SDM. Khusus 

kelompok jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis akan diklasifikasi berdasarkan 

status dan jenjang profesionalisme dalam bidang keahliannya. 

Sumber daya manusia Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

semuanya berjumlah 224 orang bila diklasifikasikan atas dasar kelompok fungsi pada 

bidang dan sub bidang dimaksudkan akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan 

program-program yang sudah direncanakan. Komposisi SDM Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Jawa Timur berdasarkan fungsi, status kepegawaian dan 

Golongan/Ruang dapat dilihat dalam tabel 1-3 berikut ini : 
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Tabel 1 
Komposisi Personil Berdasarkan Fungsi 

 

No. Bagian/Bidang/Sub Bidang 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 Kepala ( Top Manajemen ) 1  1 
2 Sekretaris  1 1 
  a Sub Bagian Tata Usaha 32 17 49 
  b Sub Bagian Penyusunan Program 4 4 8 
  c Sub Bagian Keuangan 8 6 14 

3 
Bidang Promosi, Publikasi dan Jasa 
Kearsipan 

1  1 

  a Sub Bidang Promosi 4 7 11 
  b Sub Bidang Kearsipan 3 4 7 

4 
Bidang Deposit, Pengembangan dan 
Pengolahan 

1  1 

  a Sub Bidang Deposit 7 3 10 

  b 
Sub Bidang Pengembangan dan 
Pengolahan 

6 6 12 

5 Bidang Pembinaan 1  1 
  a Sub Bidang SDM 5 5 10 
  b Sub Bidang kelembagaan 8 2 10 

6 
Bidang Layanan Perpustakaan dan 
Informasi 

1  1 

  a Sub Bidang Layanan 9 11 20 
  b Sub Bidang Otomasi 4 4 8 
7 Bidang Penyelamatan Arsip Statis  1 1 

  a 
Sub Bidang Pengolahan dan 
pelestarian 

7 5 12 

  b Sub Bidang Akuisisi 5 2 7 

8 Bidang Pengelolaan Arsip In Aktif  1 1 

  a 
Sub Bidang Pengolahan dan 
penyimpanan 

7 5 12 

  b 
Sub Bidang Penyusutan dan 
pemeliharaan 

7 2 9 

9 
Bidang Pembinaan dan 
Pemasyarakatan Kearsipan 

1  1 

  a 
Sub Bidang Pemasyarakatan 
Kearsipan 

6 2 8 

  b Sub Bidang Pembinaan Kearsipan 3 5 8 

  JUMLAH 131 93 224 
 (Sumber : Subag TU) 

Tabel 2 
Komposisi Personil Berdasarkan Status Kepegawaian 

 Status Kepegawaian Jumlah % 

 Pegawai Negeri Sipil   
 - Jabatan Struktural 26 11,61 

 
- Jabatan Fungsional 

Pustakawan 
33 14,73 

 - Jabatan Fungsional Arsiparis 9 4,02 
 - Staf 130 58,03 
 Pegawai Kontrak 20 11,61 

 Jumlah 224 100,00 

(Sumber : Subag TU) 
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Tabel 3 
Komposisi personil berdasarkan Golongan/Ruang 

No. Golongan Ruang A B C D E 
Jumla

h 
% 

1 Golongan I 2  2   4 2,04 

2 Golongan II 45 2 3   50 25,51 

3 Golongan III 32 44 28 18  122 62,24 

4 Golongan IV 13 8 1 0 0 22 10.20 

  Jumlah 198 100,00 

(Sumber : Subag TU) 

 

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik  Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur, perlu didukung oleh   2 (dua) kelompok jabatan fungsional, 

yaitu : Pustakawan dan Arsiparis. Jumlah pejabat fungsional dimaksud berjumlah 41 

orang dengan komposisi 33 orang Pustakawan dan 8 orang Arsiparis.                

Berdasarkan jenjang jabatan, komposisi dua jabatan fungsional secara detail dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut ini : 

 

Tabel 4 
Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Arsiparis Tahun 2010 

No Jenjang jabatan 
Golongan 

Jumlah II/
a 

II/
b 

II/
c 

II/
d 

III
/a 

III
/b 

III
/c 

III
/d 

IV
/a 

IV
/c 

1 PUSTAKAWAN                       

  Tingkat Terampil                       

  - Pustakawan Pelaksana - - - 1 - - - - - - 1 

  
- Pustakawan Pelaksana 
  Lanjutan - - - - 2 7 - - - - 9 

  - Pustakawan Penyelia - - - - - - 1 3 - - 4 

  Tingkat Ahli                      

  - Pustakawan Pertama - - - - 5 1 - - - - 6 

  - Pustakawan Muda - - - - - - 8 4 - 1 13 

  - Pustakawan Madya - - - - - - - - - - - 

  - Pustakawan Utama - - - - - - - - - - - 

    JUMLAH 33 

2 ARSIPARIS                     

  Tingkat Ketrampilan                     

  -  Arsiparis Pelaksana - - - - - - - - - - - 

  
-  Arsiparis Pelaksana 
   Lanjutan - - - - - 2 - - - - 2 

  -  Arsiparis Penyelia - - - - - - - - - - - 

  Tingkat Keahlian                      

  -  Arsiparis Pertama  - - - - - 2 - - - - 2 

  -  Arsiparis Muda - - - - - - 2  - - 2 

  -  Arsiparis Madya - - - - - - - - 2 - 2 

  -  Arsiparis Utama - - - - - - - - - - - 

    JUMLAH 8 

(Sumber : Subag TU) 
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2. Sarana dan Prasarana 

 Secara makro, sumberdaya pendukung berupa sarana dan prasarana yang 

dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, masih sangat 

kurang, baik dilihat  dari sisi kuantitas maupu kualitas. Jika dibandingkan 

dengan cakupan wilayah pembinaan maupun operasional kerjanya serta 

tanggung jawab & kewenangan yang dimiliki sesuai dengan Undang-undang No. 

43 tahun 2009 tentang kearsipan, PP No. 38 Tahun 2007, UU No. 7 Tahun 2007 

serta Perda No. 10 Tahun 2009. 

 Adapun sarana dan prasarana yang berperan dan sangat penting dalam 

mendukung pelaksanaan kegiatan dan tugas fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Jawa Timur, meliputi: Gedung, Depo Arsip, Gedunng Pusat Arsip, 

kendaraan operasional, komputer, koleksi bahan pustaka , khazanah arsip dan 

sarana simpan arsip. 

a. Gedung, Depo Arsip dan Pusat Arsip 

Gedung kantor Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

berdiri di atas tanah seluas 7.000 m2 dengan luas bangunan gedung sekitar 

2.700 m2,  berlokasi di Jalan Menur Pumpungan 32 Surabaya. Di samping itu 

terdapat beberapa bangunan gedung  kantor dan Depo Arsip dengan luas Gedung 

A: 672 m2  Gedung B: 1114 m2  Gedung C: 1075 m2, Luas tanah yang berlokasi di 

Jalan Jagir Wonokromo No. 350 Surabaya adalah  5.750 m2 . Masih ada 1 (satu) lagi 

Gedung Pusat Arsip yang terletak di Jalan By Pass Pandaan. 

b. Koleksi Buku 

 Jumlah koleksi buku dan non-buku Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

sampai dengan akhir tahun 2010 adalah sebanyak 90.578 judul 395.739 

eksemplar, dengan rincian sebagai berikut:  

1. Koleksi umum, terdiri dari : 

No. Jenis Buku 
Jumlah 

Judul Satuan 

1. Buku Umum 79.265 320.335 eks. 

2. Buku Referensi 5.088 18.712 eks. 

3. Buku Anak 5.891 23.218 eks. 

4. Referensi Anak 334 33.474 eks. 

5. Majalah 36 658 eks 

6. Koran 6 1.980 eks 

7. Tabloid 30 1.176 eks 

8. Majalah Anak 5 122 eks 

9. Bendel Koran 13 419 bendel 

10. Bendel Majalah 53 429 bendel 

11. Bendel Tabloid 34 180 bendel 

12. Peta - 89 lembar 

13. Globe - 2 buah 

14. CD/VCD - 1.232 keping 

(Sumber : DPP) 
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2. Koleksi Deposit sebagai hasil  pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang  

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam/KCKR 

No. Jenis Jumlah 

1. Buku 6.612 eks. 

2. Majalah 2.876 eks. 

3. Jurnal 67 eks. 

4. Tabloid 463 eks. 

5. Buletin 148 eks. 

6. Laporan 1.852eks. 

7. Brosur 135 eks. 

8. Kaset/CD/VCD  451 keping 

9. Peta 49 leksr 

10. Koran 40 eks. 

                  (Sumber : DPP) 

c. Khasanah Arsip  

Khasanah arsip yang tersimpan terdiri dari arsip in aktif yang tersimpan di Pusat Arsip dan 

Khasanah arsip statis yang tersimpan di Depo Arsip 

a. arsip inaktif,  terdiri dari :  

No. Instansi Asal arsip Jumlah Berkas Keterangan 

1. Biro – biro di Setdarov. Jatim 46.561 - 

2. Badan/Bakorwil 7.347 - 

3. Dinas-dinas 12.477 - 

4. Kantor & eks kantor 11.398 - 

5. Rumah Sakit-rumah sakit 327.266 - 

6. Pemilu 3.444 - 

                             Jumlah 408.493 - 

(Sumber : PAI) 
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b. Khasanah arsip statis, terdiri dari :  

No. JENIS ARSIP 
KURUN 
WAKTU 

JUMLAH ASAL ARSIP 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 

Tekstual : 
Hindia Belanda 
Pemerintahan 
 
Swasta/BUMN 
Ormas/Orsospol 
Perorangan 
 
Media Baru : 
Foto 
Video 
Film 
Mikrofilm 
VCD 
Rekaman Suara 
DVD 
Wawancara Sej. 
Lisan 
 
Arsip Kartografik &  
Kearsitekturan 
Peta  
Gambar Teknik 
 

 
1816 – 1949 
1945 – 2007 

 
1904 – 2005 
1977 – 2008 
1999 – 2000 

 
 

1890 -2009 
1955 – 2006 
1945 – 1992 
1799 – 1971 

- 
1945 – 2006 

2000 
1974-2009 

 
 
 
 

1012-1941 
1944-2001 

 
228 ml 
320,6  ml 
 
81,2 ml 
34,5 ml 
3,7 ml 
 
 
208.088 lbr 
5.497 buah 
35 reel 
32 reel 
561 keping 
803 kaset 
75 keping 
234 kaset 
 
 
 
 
560 lbr 
184 lbr 
 

 
Provinciaal Secretarie  
Setda/Badan/Dinas, Kanwil, 
Pengadilan Negeri, Kodam 
PN Garam, Jasa Tirta, P3GI 
- 
Tokoh/pelaku sejarah Jatim 
 
 
Humas, Deppen, Kwarda, dll 
TVRI, JTV 
Deppen/PPFN 
ANRI, Hasil alih media 
Berbagai lembaga 
RRI, Wawancara Sejarah 
- 
- 
 
 
 
 
PU, Jasa Tirta, Peta kuno 
Berbagai lembaga 

 (Sumber : PAS) 

 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan 

kegiatannya didukung dengan 2 unit untuk Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)  dan 

1 unit untuk Mobil Sadar Arsip. 

Sarana komputer di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berjumlah 

108 unit, yang terdistribusi di setiap bagian dan bidang. Sedangkan perlengkapan-

perlengkapan inventaris lainnya terbagi secara merata dan terbatas pada setiap unit kerja 

yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. 
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A. FENOMENA TERKINI 

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance, 

dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

pemberatasan KKN secara terarah, terpadu dan sistematis. Dalam penerapanannya, 

perlu ada perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan 

menjadi melayani masyarakat/meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan 

publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik 

memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat.  

Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa 

dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, 

bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut 

mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena merupakan 

lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan, pembuatan 

kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika 

dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang menjadi isu-isu strategis. 

Adapun isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut : 

- Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan 

Sumber Daya manusia utama yang ada di Badan Perpustakaan dan Kearsipan  adalah 

Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang punggung bagi pembinaan dan 

pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu 

sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas 

maupun kuantitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna menyediakan sumber daya 

manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai 

perubahan dan tantangan globalisasi. 

Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca 

masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. 

Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca 

di seluruh provinsi Jawa Timur.  

Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui SDM perpustakaan yang dimiliki harus 

mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan 

sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi 

sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan 

dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus 

ISU – ISU STRATEGI Bab - 3 
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mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga menjadi 

bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya. 

Pembinaan terhadap  SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada 

pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas 

teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di 

hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan keperpustakaan sudah 

dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga 

terdidik di bidang perpustakaan. 

Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab 

dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dengan 

Pustakawan. Merekalah tulang punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi 

pemerintah. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan 

berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga 

fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini terpenuhi. 

Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis 

dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Pemprov. Jatim menambah 

jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat 

kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi 

fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan 

dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk 

memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas dan 

tanggungjawab yang diembannya. 

Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat penting dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga. Apalagi di tengah gencarnya upaya 

pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good governance. 

Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka 

perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. 

Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka 

tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih 

beragam. 

Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah 

aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku 

dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan 

informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam 



RENSTRA  BAPERSIP (Revisi) 2009-2014  Page 16 

 

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus 

dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu 

menyediakan informasi bagi publik. 

Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan 

produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh 

masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga 

pengolah perlu senantiasa ditingkatkan. 

Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para 

pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-

kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan. 

Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga teknis 

pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan 

kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. 

Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkiprah dan berkreasi dalam memenuhi 

kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi 

memberi apresiasi tersendiri, agar kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil 

dan berdayaguna dengan baik. 

- Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan 

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan 

memanfaatkan  TI ini untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan 

pustaka perlu dilakukan. E- Library menjadi begitu penting untuk pengembangan 

layanan perpustakaan di tengah maraknya era gadget dewasa ini. E-Library 

memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus 

datang ke perpustakaan.  

Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang 

datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data 

buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna 

bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan. 

Peraturan perundangan tentang kearsipan, masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh 

pada kinerja kearsipan di Provinsi Jawa Timur.  Karena itu Badan Perpustakaan dan 

Kearsipan Prov. Jatim terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan 

yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Provinsi Jawa 

Timur. 

Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan 

baik di setiap SKPD. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika 
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tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap SKPD, maka manajemen 

kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan pemerintahan yang baik dan 

bersih , seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud. 

Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun swasta juga 

dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan lembaga kearsipan 

melakukan penilaian dan pengakusisian terhadap arsip-arsip tersebut. 

Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap SKPD bisa dengan 

mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang dimiliki. Arsip yang masih 

memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai arsip dinamis. 

Sedang arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilaiguna kesejarahan 

dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak 

memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat 

dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang 

telah ditentukan. 

Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga kearsipan untuk 

mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip harus sudah dikelola sejak 

diciptakan. Dengan begitu, akan memudahkan petugas ketika melakukan pendataan 

hingga penataan arsip di KPUD.   

Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga kepemerintahan, juga 

perlu dikembangkan sistem administrasinya. Program Arsip Masuk Desa menjadi 

upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui 

pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi Jawa Timur. 

Jika setiap SKPD dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan 

manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang 

bernilai guna dapat dicapai. 

Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu memerlukan  sarana 

prasarana yang memadai untuk penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi 

lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan kacau 

karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini terjadi pada arsip-

arsip yang bernilaiguna, tentu akan membahayakan penyelamatan aset penting 

negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana 

prasarana serta upaya pelestariannya. 

 Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup 

berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan 
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kecanggihan  teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi 

lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi, masyarakat menuntut 

transparansi dan   akuntabilitas lembaga publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung 

jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip 

elektronik tersebut.  

- Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Perpustakaan dan Kearsipan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan 

kesetaraan gender , melalui kebijakan dan program yang memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang 

kehidupan dan pembangunan,  termasuk di dalamnya pembangunan perpustakaan  

dan kearsipan.  

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi berupaya mewujudkan  kepeduliaan 

konkretnya  dengan mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui 

kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan. 

Fakta yang ada saat ini, bahwa masih rendahnya partisipasi perempuan dalam 

pembangunan perpustakaan dan kearsipan. Pembangunan perpustakaan dan 

kearsipan masih didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan. Hal ini tampak 

terlihat pada beberapa aspek yang tidak seimbang, seperti : data pengunjung, data 

buku koleksi maupun data sarana prasarana yang ada.  

Faktor utama yang sangat mempengaruhi ketidakseimbangan partisipasi perpustakaan 

dan kearsipan, adalah kondisi sosiokultural masyarakat.  

Laki-laki cenderung bebas beraktifitas di luar rumah, sedangkan wanita lebih banyak 

bekerja di sektor domestik. Ketidakseimbangan ini makin diperparah dengan 

keberadaan perpustakaan yang kurang memahami kebutuhan perempuan dan tidak 

berperspektif gender. 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan melalui kegiatan yang direncanakan, berupaya 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kegiatan telah dipersiapkan 

untuk meningkatkan partisipasi perempuan dibanding laki-laki dalam bidang 

perpustakaan dan kearsipan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peran serta 

perempuan dalam pembangunan perpustakaan dan kearsipan. 

Upaya mencukupi kebutuhan buku koleksi yang berperspektif gender terus dilakukan. 

Pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kebutuhan perempuan juga 

diadakan, dengan cara mendatangi kelompok perempuan terutama di wilayah 

marginal. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) menjadi sarana untuk memobilisasi 

perpustakaan hingga ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau.  
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Di lingkup intern, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sedang 

mempersiapkan terbentuknya women corner dan ruang layanan anak. Tujuannya 

adalah agar perpustakaan benar-benar mampu memberi ruang publik yang nyaman 

bagi kebutuhan gender dan anak. Tentu saja ini harus diimbangi dengan kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusia yang juga berperspektif gender.  

 

- Intensitas Gemar Membaca 

Pemerintah melalui lembaga perpustakaan berupaya meningkatkan minat dan budaya 

masyarakat. Melalui Pencanangan  Minat dan Budaya Baca Se Jawa Timur 2009 oleh 

Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo, upaya ini digantungkan. Hal ini harus 

dilakukan mengingat, membaca belum menjadi kebutuhan dan kebiasaan hidup di 

masyarakat.  Padahal membaca merupakan satu kunci menuju sebuah peradaban dan 

kebudayaan yang lebih baik. Dengan membaca, cakrawala  berpikir akan terbuka dan 

meningkatkan  ilmu  pengetahuan.  

Kebiasaan membaca inilah yang harus ditanamkan pada masyarakat sejak dini, 

sehingga dengan kesadaran membiasakan diri untuk membaca sebagai bagian dari 

hidupnya. 

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong masyarakat menjadi gemar membaca, 

perpustakaan perlu mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kegiatan gemar 

membaca dan pemanfaatan perpustakaan. Pembudayaan kegemaran membaca dapat 

dilakukan melalui penyediaan buku-buku berkualitas dan murah serta dengan 

mengembangkan pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana belajar non formal. 

Strategi yang diterapkan untuk meningkatkan gemar membaca dapat dilakukan 

melalui penyuluhan secara intens kepada masyarakat. Adapun caranya dengan 

melakukan kegiatan yang terkait dengan perpustakaan dan perbukuan, program 

pengembangan TBM, serta inovasi lain dengan menggunakan teknologi informasi. 

Upaya mendorong terwujudnya pembudayaan gemar membaca dapat difokuskan pada 

parameter, antara lain: pemahaman semua pihak terhadap pembudayaan gemar 

membaca, terjadinya gerakan kebersamaan untuk menangani sumber daya 

perpustakaan dan minat baca, terjadinya kemitraan sinergis antara pemerintah, 

masyarakat dan swasta, serta terjaganya mekanisme kontrol sosial di mayarakat 

untuk mengembangkan konsep, tujuan dan sasaran pembudayaan gemar membaca. 

Animo masyarakat terhadap layanan perpustakaan, sebenarnya cukup tinggi. 

Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran yang menyediakan berbagai instrumen 

praktis bagi kebutuhan membaca masyarakat. Sayangnya, hal ini belum dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Sementara kebutuhan masyarakat 



RENSTRA  BAPERSIP (Revisi) 2009-2014  Page 20 

 

akan informasi yang bersifat mendidik makin tidak terbendung lagi. Hal ini menjadi 

satu tantangan tersendiri bahwa perpustakaan harus mampu menjadi penyedia 

kebutuhan baca masyarakat, di manapun tempatnya. 

Bagi masyarakat terpelajar yang tinggal di wilayah perkotaan, tentu kebutuhan 

informasi mudah terpenuhi apapun caranya. Tetapi bagi masyarakat yang hidup 

dalam keterbatasan, baik secara sosial ekonomi maupun akses, tentu ini menjadi 

hambatan yang cukup signifikan. Ini menjadi ironi dalam mengakses layanan 

informasi perpustakaan. Dampak yang ditimbulkan adalah terjadi  ketimpangan 

partisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial politik. 

Dalam kerangka pelayanan publik, perpustakaan harus memberikan layanan yang 

menyeluruh hingga menjangkau masyarakat marginal. Ini perlu untuk menggugah 

semangat membangun bagi diri dan lingkungannya. Di samping itu, perpustakaan 

perlu dilengkapi dengan buku-buku koleksi yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat 

yang dilayani. Hal ini perlu, agar potensi masyarakat di wilayah marginal dapat  

dikembangkan. Dengan begitu kesejahteraan sosial dan ekonominya dapat diperbaiki. 

Untuk menjangkau layanan perpustakaan hingga ke wilayah marginal, perlu sarana 

prasarana yang cukup. Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) diharapkan mampu 

memobilisasi massa yang didatangi. Dengan buku pustaka yang mencukupi kebutuhan 

berbagai segmen masyarakat setempat, diharapkan upaya membangun minat dan 

budaya baca dapat terwujud.  

Layanan perpustakaan perlu dikembangkan hingga ke desa dan sekolah. Melalui 

program Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS) dan Layanan Terpadu 

Perpustakaan Desa (LTPD), lembaga perpustakaan berupaya menjangkau 

pelayanannya sampai ke desa dan sekolah. Adapun jangkauan yang ingin dicapai 

adalah seluruh desa dan sekolah, bekerjasama  dengan Perpustakan Umum di 

Kabupaten Kota se Jawa Timur.  

Untuk lebih menggiatkan budaya dan minat baca ini, perlu sosialisasi secara kontinyu 

dengan sasaran siswa sekolah, organisasi wanita  maupun masyarakat luas. Upaya lain 

adalah penyebaran brosur / leaflet  serta  lomba–lomba  yang  diikuti  oleh siswa 

sekolah.  

- Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan 

 Pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu 

ke waktu. Layanan baca dan pinjam disediakan untuk pengunjung yang datang 

dengan berbagai kebutuhan buku di perpustakaan. Hal ini mendorong lembaga 
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perpustakaan untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas buku koleksi 

pustaka.  

Pada saat ini, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur memiliki 

koleksi umum sejumlah 86.975 judul (349.905 eksemplar). Koleksi Deposit yang 

merupakan hasil dari Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya 

Cetak dan Rekam (KCKR) sebanyak 12.693 eksemplar. Sayangnya, jumlah tersebut 

belum mampu mencukupi kebutuhan pengunjung. Apalagi dengan makin banyaknya 

buku baru yang dihasilkan oleh penerbit. 

Dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, lembaga perpustakaan  

dituntut memenuhi kebutuhan buku-buku berkualitas bagi masyarakat. Karena itu 

upaya pengembangan koleksi penting dilakukan.  

Khasanah arsip statis yang dimiliki Badan Perpustakaan dan Kearsipan berasal dari 

masa kolonial yang berbahasa Belanda, masa Jepang yang berbahasa Jepang, masa 

Republik, masa Orde Baru dan Reformasi yang berbahasa Indonesia. Arsip-arsip 

tersebut  terdiri dari arsip konvensional yang berupa arsip tekstual, gambar 

arsitektur dan kartografi. Arsip Media Baru terdiri dari foto, film, video, VCD/DVD, 

Microfilm, kaset/rekaman suara dan Arsip Elektronik. Jumlah ini akan terus 

bertambah seiring berjalannya roda organisasi. Jika manajemen kearsipan diterapkan 

di setiap organisasi, ini artinya penambahan arsip akan terus berlangsung karena 

lembaga kearsipan akan dengan sendirinya menerima arsip dari lembaga-lembaga 

melalui akuisisi. 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Jatim menerima penyerahan arsip dari 

lembaga lain. Alih media dan reproduksi arsip yang tidak dimiliki juga merupakan 

upaya penambahan khasanah. Tercatat hingga saat ini ada sejumlah 767, 4 Ml arsip 

tekstual, 208.088 lembar arsip foto (negatif dan positif), 5.497 kaset video, 35 reel 

film, 1047 kaset rekaman suara dan wawancara sejarah lisan, 635 keping VCD/DVD, 

32 reel mikrofilm dan 744 lembar peta kartografi dan gambar kearsitekturan. 

- Penyelamatan Sumber-sumber Primer dan Sekunder  Pasca Bencana 

Dari semua aset negara yang ada, arsip (sumber primer) adalah aset yang paling 

berharga,  karena dari situlah suatu bangsa dapat dilihat eksistensinya. Provinsi Jawa 

Timur sebagai daerah yang rawan terhadap bencana, baik karena ulah manusia                                    

maupun alam harus mempersiapkan diri menghadapi bahaya ini. Bagi lembaga 

perpustakaan dan kearsipan, dampak nyata  dari bencana ini adalah rusak / hilangnya  

sejumlah  informasi  penting.  
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Apalagi sebagian besar khasanah dan koleksi yang dimiliki dalam media kertas yang 

mudah rapuh. Oleh karena itu, upaya antisipasi harus lebih didahulukan dengan 

memfokuskan diri  pada penyelamatan arsip sebelum terjadi bencana. 

Untuk penyelamatan arsip sebelum terjadinya bencana, dilakukan melalui beberapa 

kegiatan : 

a. Akuisisi arsip dari lembaga pemerintah, swasta, Ormas / Orsospol dan perorangan 

b. Menyelamatkan informasi arsip melalui alih media  

c. Penyelamatan fisik arsip melalui preservasi arsip 

Sejumlah kasus, seperti banjir di Bojonegoro, Trenggalek menjadi bukti. Banyak arsip 

dan buku-buku koleksi terendam banjir. Kerugian material immaterial tidak ternilai 

harus ditanggung jika bencana datang.  

Untuk mengantisipasi adanya bencana lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur 

mengeluarkan kebijakan  yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa 

Timur.Nomor 29 tahun 2004 tentang Penyelamatan Arsip di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur. Bencana yang datang beruntun di berbagai wilayah di Indonesia, 

akhirnya juga membuat pemerintah melalui Menpan mengeluarkan kebijakan, seperti 

tertuang dalam Surat Edaran  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 

07/M.PAN/2005 tentang Program Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan 

Dokumen/Arsip Vital Negara terhadap Musibah/Bencana. 

Fenomena bencana yang banyak terjadi saat ini, menjadi moment penting bagi Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan untuk menyelamatkan arsip-arsip yang dimiliki dengan 

mendayagunakan depo penyimpanan arsip in aktif  (Records Center). Sasaran 

pemanfaatan Records Center yang dibangun di Pandaan adalah lembaga baik 

pemerintah, swasta maupun organisasi massa yang ingin menyimpan dokumennya 

secara aman dan terpercaya. Untuk itu sejumlah fasilitas pendukung perlu 

ditambahkan agar Records Center ini dapat lebih bermanfaat di masa mendatang 

serta sosialisasi keberadaan Depo Pandaan pada masyarakat luas. 

B. FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA 

LEMBAGA 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah  lembaga tingkat Provinsi 

yang berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang 

Perpustakaan  dan  Kearsipan.            

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perpustakaan dan Kearsipan 

banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang bersifat strategik. Lingkungan 
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strategik yang dimaksud adalah faktor internal dan eksternal organisasi. Adapun 

analisisnya adalah sebagai berikut : 

1. Faktor internal yang terdiri dari 2 faktor, yaitu kekuatan (strenght) dan kelemahan 

(weakness). Keberadaan perpustakaan dan arsip makin kuat dengan adanya peraturan 

perundangan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

provinsi, di samping itu masih ada peraturan perundangan lain yang turut 

mempengaruhi kinerja  lembaga perpustakaan dan kearsipan ini, seperti : 

a. Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke 2, pasal 28 F tentang Hak Asasi 

Manusia Indonesia untuk memperoleh informasi 

b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 Pasal 14 tentang Hak 

Asasi Manusia untuk mendapatkan informasi 

c. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

d. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

Keberadaan peraturan perundangan ini tidak cukup mendukung perpustakaan dan 

kearsipan menjadi lebih kuat. Beberapa kelemahan justru tampak dari dalam 

organisasi, seperti : 

- SDM Perpustakaan dan Kearsipan masih terbatas 

- Sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan belum merata dan memadai 

- Kualitas pengelolaan perpustakaan dan kearsipan belum maksimal 

- Pedoman teknis pengelolaan perpustakaan dan kearsipan masih sangat terbatas 

- Perhatian para pengambil keputusan terhadap masalah perpustakaan dan 

kearsipan masih rendah 

- Pembinaan terhadap SDM perpustakaan dan kearsipan belum merata 

2. Faktor eksternal yang terdiri dari 2 faktor, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman 

(treath). Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi di tengah arus 

reformasi dan globalisasi, memberi peluang pada lembaga perpustakaan dan 

kearsipan untuk mengumpulkan arsip dari SKPD-SKPD serta membuka/membina 

perpustakaan  yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Jawa Timur.  

Masyarakat semakin sadar bahwa informasi menjadi komoditi  penting dan diminati 

sekarang ini. Apalagi dengan adanya teknologi informasi dan pemanfaatannya dalam 

administrasi pemerintahan.   Tentu saja, hal ini akan meningkatkan jumlah arsip baik 

dinamis maupun statis di setiap SKPD. Dengan banyaknya perpustakaan yang dibuka, 
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berarti membutuhkan lebih banyak koleksi pustaka baik terbitan dalam maupun luar 

negeri untuk menambah koleksi.  

Hal ini memberi peluang pada penerbit untuk menghasilkan bahan pustaka yang lebih 

banyak dan berkualitas. Di antara peluang-peluang yang ada, sebaliknya juga muncul 

sejumlah ancaman, seperti : 

- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pengelolaan arsip 

maupun perpustakaan. Akibatnya banyak perpustakaan yang belum berjalan 

dengan baik karena kekurangan bahan pustaka serta SDM pengelola. Di bidang 

kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja 

- Muncul banyaknya peraturan perundangan yang berdampak pada pengelolaan 

kearsipan, juga banyaknya jasa commercial records center yang dikelola pihak 

swasta, sehingga mengurangi peran penting lembaga kearsipan. 

- Kemiskinan dan pengangguran menjadi penghalang bagi masyarakat dalam 

mengakses informasi publik. 

- Tidak meratanya tingkat pendidikan di masyarakat menjadi problem khusus dalam 

mendapatkan layanan informasi 

Di sisi lain, banyaknya bencana alam di negara kita menimbulkan tantangan baru dan 

sekaligus menjadi hambatan yang sangat krusial dalam penyelamatan dokumen.              

Dalam hal ini, bencana bukan hanya berasal dari faktor alam tetapi juga faktor lain 

seperti pencurian, kebakaran, kerusuhan / demonstrasi massa, serta faktor  lain yang  

disebabkan  oleh  manusia.  

Isu-isu inilah yang ke depan harus segera diprediksi dari awal. Kita harus menghadapi 

dan mencari solusi di mana lebih mengedepankan kebijakan pada kebijakan yang 

berpihak pada   penyelamatan budaya dan aset bangsa sebagai suatu ilmu dan 

pengetahuan di masa mendatang. 
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A. VISI 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menetapkan visi yang sesuai 

dengan tugas dan fungsinya, yaitu : 

“Jawa Timur Membaca dan Tertib Arsip Tahun 2014” 

B. MISI 

Untuk mewujudkan visi pembangunan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 – 2014, maka misi pembangunan ditetapkan sebagai berikut : 

a. Mewujudkan masyarakat Jawa Timur gemar membaca 

b. Mewujudkan tertib arsip dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

 

C. TUJUAN DAN SASARAN 

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, 

perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 5 (lima) 

tahun mendatang dengan asumsi bahwa Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur tetap konsisten dengan misi yang dikembangkan dalam periode tersebut. 

1. Tujuan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur yaitu : 

a. Meningkatkan sumber daya perpustakaan di Jawa Timur 

b. Meningkatkan pengembangan dan pelestarian bahan pustaka tercetak/non cetak 

c. Meningkatkan gemar dan budaya baca masyarakat di Jawa Timur 

d. Meningkatkan SDM pengelola kearsipan dan system tertib administrasi kearsipan 

di Jawa Timur 

e. Meningkatkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna 

  

2. Sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

mendatang (sampai dengan akhir tahun 2014), terkait dengan perumusan tujuan di 

atas, diindikasikan sebagai berikut : 

a. Meningkatnya pengelolaan perpustakaan, dengan sasaran terukur yaitu :  

 Jumlah SDM pengelola perpustakaan 

 Jumlah perpustakaan desa/kelurahan 

b.  Meningkatnya koleksi perpustakaan  sasaran terukur meliputi : 

 Jumlah koleksi perpustakaan (tercetak) 

 Jumlah koleksi perpustakaan Non Cetak/e-book 

c.  Meningkatnya kunjungan sarana layanan perpustakaan, dengan sasaran terukur 

meliputi : 

Bab - 4 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,  

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
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 jumlah pemustaka 

 jumlah koleksi yang dibaca 

 Nilai IKM 

d. Meningkatnya system tertib administrasi dan pengembangan SDM kearsipan, 

sasaran terukur meliputi : 

 Jumlah SDM pengelola kearsipan  

 Jumlah unit kerja yang sudah menerapkan system kearsipan 

e.  Meningkatnya upaya penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna, 

dengan sasaran terukur meliputi: 

 jumlah khasanah arsip statis 

 jumlah arsip yang diperbaiki 

 

D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

Konsep dan kerangka strategi manajemen Badan perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur, disusun atas dasar permasalahan dan isu - isu strategis nasional yang ada 

dan dengan memperhatikan sasaran - sasaran yang ditetapkan terkait dengan agenda 

pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur.  

Secara kontekstual dan konseptual, penyusunan kerangka strategi diorientasikan atas 

dasar pendekatan terhadap aspek internal dan aspek eksternal. 

1. Strategi pendekatan eksternal 

 Strategi ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan maupun isu-isu 

strategis yang ada dan disusun sebagai berikut : 

a. Implementasi upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang langsung menyentuh 

rakyat melalui kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota dan lembaga 

perpustakaan dan kearsipan di daerah 

b. Melengkapi pelaksanaan upaya pemberdayaan masyarakat miskin di bidang 

pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi dan 

daerah 

c. Pelaksanaan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang 

berkualitas melalui peran perpustakaan bekerjasama dengan pemerintah 

kabupaten/kota, lembaga perpustakaan dan kearsipan di daerah serta dinas 

pendidikan dan kebudayaan propinsi / daerah 

2. Strategi pendekatan internal 

 Strategi ini diterapkan dalam mendukung pilihan strategi pendekatan eksternal di 

atas dirumuskan sebagai berikut : 

a. Memberikan dukungan operasional dan administratif melalui perencanaan dan 

koordinasi integratif kepada seluruh bidang-bidang teknis yang ada di lingkungan 
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Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dalam mengimplementasikan program 

kerja 

b. Memobilisasi sumberdaya internal serta mengembangkan jaringan informasi dan 

sistem komputerisasi yang mempunyai aksesibilitas tinggi terhadap berbagai 

sumber data dan kebutuhan untuk peningkatan efisiensi, produktivitas dan 

efektivitas kerja. 

Mengacu pada strategi pembangunan Jawa Timur tahun 2009 s.d. 2014 agar 

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan 

serta secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (dual 

track strategy).  

Berikut ini beberapa upaya penjabaran strategi dan prioritas pemerintah provinsi 

yang terkait dan mempunyai relevansi dengan tugas pokok dan strategi dari Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, yaitu : 

a. Upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang akan ditempuh 

melalui : 

 Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan mengurangi angka 

pengangguran 

 Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas 

 Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik 

b. Untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Jawa Timur perlu didukung dengan 

reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. 

3.  Kebijakan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

Beberapa arah kebijakan berikut ini akan menjadi acuan dan pertimbangan dalam 

upaya melaksanakan misi, tujuan dan sasaran di lingkup tugas-tugas  

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur : 

a. Membangun sistem administrasi kearsipan dengan pemanfaatan tekonologi 

informasi dan penyediaan pedoman kearsipan dalam bentuk regulasi, meliputi : 

- Menyusun peraturan / pedoman sistem kearsipan 

- Mengembangkan kearah sistem administrasi kearsipan digital 

- Optimalisasi pelatihan – pelatihan SDM kearsipan baik pejabat fungsional 

arsiparis maupun pengelola arsip 

b. Optimalisasi akuisisi, perbaikan dan alih media arsip yang bernilai guna meliputi : 

- Akuisisi arsip statis baik diinstansi Pemerintah, BUMN/D, Orsospol / Ormas, 

Swasta maupun Perorangan 

- Meningkatkan preservasi dan alih media arsip statis 

- Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif 
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c. Optimalisasi pelayanan dan sosialisasi kearsipan yang dilakukan dengan berbagai 

metode sosialisasi, seperti : 

- Pameran arsip 

- Promosi jasa kearsipan 

- Penerbitan naskah sumber dan buletin kearsipan 

- Pelayanan informasi arsip 

d. Menyelenggarakan tugas pelayanan dengan melakukan optimalisasi SDM dan 

pelayanan publik; pembentukan posko pelayanan publik untuk bahan pustaka 

maupun arsip; melakukan debirokratisasi  dan deregulasi dalam meningkatkan 

pelayanan publik 

e. Membantu penyelenggaraan upaya untuk mengurangi kemiskinan dan 

ketidakberdayaan dengan mendukung kegiatan regular Gerdu Taskin dan dukungan 

pada pilot pengembangan wilayah desa potensial 

f. Menyelenggarakan tugas pengaturan dengan memberikan pembinaan kepada 

seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat di daerah untuk mengembangkan 

pelayanan publik yang baik dan optimal, khususnya di bidang perpustakaan 

g. Melakukan optimalisasi fasilitas perpustakaan yang sesuai dengan standar 

perpustakaan 

h. Meningkatkan dan mengembangkan koleksi perpustakaan serta memfasilitasi 

pengembangan koleksi semua jenis perpustakaan 

Dalam upaya untuk mengakomodasi dan merespon perubahan kebijakan pemerintah 

secara menyeluruh sesuai dengan paradigma baru yang berkembang di tataran 

nasional dan terefleksi pada penyadaran pemikiran masyarakat, berikut ini beberapa 

perumusan kebijakan terkait dengan reposisi peran perpustakaan dan arsip di waktu-

waktu mendatang : 

a. Perpustakaan dan arsip merupakan wadah pendidikan demokratis masyarakat 

dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

b. Perpustakaan dan arsip dapat berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat 

secara independen, sehingga perlu mendapatkan kepedulian dari semua pihak, 

terutama fasilitas dari pihak pemerintah 

c. Badan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mampu 

mengakomodasi berbagai perubahan kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait 

dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 

d. Badan Perpustakaan dan kearsipan provinsi diarahkan untuk mampu 

mengembangkan kerjasama yang saling mendukung serta menguntungkan dengan 

seluruh pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat 
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e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk dapat 

mengikuti perkembangan dan berperan secara nyata dalam proses pemberdayaan 

masyarakat dan daerah 

f. Badan Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan menjadi pusat informasi penting se 

Jawa Timur yang menyediakan informasi bersejarah yang berguna bagi 

penelusuran penulisan kesejarahan 
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A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 

Penyusunan program kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

diorientasikan terhadap sasaran yang diharapkan dapat dicapai dalam periode 2009 -

2014. Rencana program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan 

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan bertujuan mengembangkan sistem 

administrasi yang efektif dan efisien dengan dukungan regulasi daerah serta SDM 

kearsipan yang profesional.  Program ini diarahkan pada peningkatan kuantitas dan 

kualitas standar operasional prosedur penyelenggaraan kearsipan dinamis dan statis, 

peningkatan kuantitas dan perbaikan kualitas dan kesejahteraan arsiparis dan sumber 

daya manusia bidang kearsipan di setiap SKPD Pemerintah Provinsi, perbaikan 

manajemen kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pengawasan, 

supervisi kearsipan.  

Dengan kegiatan pokok : 

- Peningkatan sistem tertib administrasi dan pengembangan SDM Kearsipan 

 

2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 

 Program penyelamatan arsip dan pelestarian dokumen/arsip daerah bertujuan untuk 

penyelamatan arsip baik fisik maupun informasi, yang berasal dari SKPD Pemprov 

Jatim, BUMN/BUMD, Swasta, Ormas/Orsospol, dan Perorangan, sehingga arsip dapat  

didayagunakan untuk kepentingan generasi mendatang.  

 Program ini diarahkan pada pengumpulan atau akuisisi arsip, pengolahan, 

pemeliharaan, perawatan, pelestaraian arsip-arsip yang bernilaiguna tinggi pada 

SKPD Pemerintah Provinsi, BUMD Pemerintah Provinsi, organisasi sosial politik, 

organisasi kemasyarakatan, swasta maupun perorangan sedini mungkin yang kelak 

berguna bagi kepentingan sejarah maupun generasi mendatang untuk menghindari 

kehilangan dan kerusakan arsip-arsip atau informasi yang terekam di dalamnya. 

 Dengan kegiatan pokok : 

- Penyelamatan dan pelestarian arsip statis 

- Pengelolaan arsip inaktif      
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3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan 

 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan bertujuan meningkatkan 

mutu pelayanan dan arus informasi kearsipan dari dan untuk masyarakat. Program ini 

diarahkan pada pelayanan dua arah, yaitu pelayanan dan pemasyarakatan kepada 

SKPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai unit jaringan dari Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dan pelayanan serta 

pemasyarakatan kepada organisasi sosial politik, pesantren, sekolah-

sekolah/perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pers, publik, baik dalam 

bentuk apresiasi, pemberian penghargaan, pemberian layanan jasa kearsipan maupun 

layanan informasi arsip.  

Dengan kegiatan pokok : 

- Peningkatan pemasyarakatan, layanan informasi dan jasa kearsipan 

 

4. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan bertujuan untuk 

mengembangkan budaya baca, Sastra Indonesia dan Sastra Daerah di Provinsi Jawa 

Timur.  

Adapun segmen yang dituju adalah peserta didik dan masyarakat luas, terutama 

masyarakat yang tinggal di lingkungan marginal. Hal ini dilakukan untuk membangun 

masyarakat marginal, agar menjadi masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya dan 

mandiri. Program ini diarahkan pada pengembangan, publikasi dan sosialisasi minat 

dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka, pembinaan SDM dan perpustakaan di 

Jawa Timur. 

Dengan kegiatan pokok : 

- Peningkatan SDM perpustakaan 

- Peningkatan minat baca masyarakat Jawa Timur 

- Pengembangan dan pelestarian bahan pustaka 

- Peningkatan sarana dan prasarana 

 

 

B. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN 

1. Indikator Kinerja Utama 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan  Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator 

Kinerja Utama sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 

(lima) tahun adalah sebagai berikut :  
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1. Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan (orang) 

2. Jumlah perpustakaan desa/kelurahan (Perpustakaan) 

3. Jumlah Koleksi perpustakaan Tercetak/Non cetak (buku) 

4. Jumlah Pemustaka (orang),Jumlah buku yang dibaca (buku), Nilai IKM 

5. Jumlah SDM Pengelola Kearsipan (orang) 

6. Jumlah unit kerja yang menerapkankan system kearsipan (unit kerja) 

7. Jumlah luasan khasanah arsip statis (berkas) 

8. Jumlah arsip yang diperbaiki (berkas) 

 

2. Sasaran 

 Sasaran strategis  Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk kurun waktu tahun 2009 – 

2014 adalah sebagai berikut : 

- Meningkatnya pengelola perpustakaan 

- Meningkatnya koleksi perpustakaan 

- Meningkatnya kunjungan sarana layanan perpustakaan 

- Meningkatnya system tertib administrasi dan pengembangan SDM kearsipan 

- Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip 

 

C. PENDANAAN INDIKATIF 

Keberhasilan suatu rencana kerja sangat bergantung pada anggaran yang tersedia. 

Untuk menunjang keberhasilan rencana kerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk 

kurun waktu tahun 2009 – 2014, maka rencana pendanaannya sebagai berikut : 

No 
Indikator 
Kinerja 

Target 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Perbaikan 
system 
administrasi 
kearsipan 

4.800.000 5.000.000 5.250.000 5.400.000 5.500.000 

2. Penyelamatan 
dan 
pelestarian 
arsip 

6.700.000 6.800.000 6.900.000 6.950.000 7.000.000 

3. Peningkatan 
kualitas 
pelayanan 
informasi 

1.200.000 1.500.000 1.600.000 1.700.000 1.800.000 

4. Pengembangan 
budaya baca 

18.300.000 18.500.000 18.600.000 18.700.000 19.000.000 
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D. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 Tujuan Pemerintah Provinsi JawaTimur yang telah termuat dalam RPJMD tahun 2009 

s.d. 2014 adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk 

segelintir orang tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan  adalah  

kemakmuran   bersama,  terutama wong cilik. Sedangkan sasaran dalam peningkatan 

aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan antara lain penduduk miskin dapat 

menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan 

menengah 12 tahun, menurunnya jumlah buta huruf, meningkatnya keadilan dan 

kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat dan lain-lain. Sasaran - sasaran 

tersebut  di  atas  dioperasionalkan  melalui  program - program  utama. Program utama 

yang sesuai dengan Tupoksi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Indikator 

kinerja yang dipakai untuk program pengembangkan budaya baca dan pembinaan 

perpustakaan antara lain : 

 

Indikator Kinerja 
Target 

2010 2011 2012 2013 2014 

- Jumlah koleksi 
perpustakaan 

 

15.000 
eks 

15.000 
eks 

15.000 eks 15.000 
eks 

15.000 
eks 

- Jumlah pemustaka 
perpustakaan 

1.500.000 
orang 

1.500.000 
orang 

1.500.000 
orang 

1.500.000 
orang 

1.500.000 
orang 
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Rencana strategis (Renstra) Tahun 2009 – 2014 merupakan Rencana Jangka 

Menengah Badan Perpustakaan dan Kearsipan merupakan penjabaran dari Visi, Misi 

dan Program Kerja Kepala Badan Perpustakaan dan Kearsipan untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun yaitu tahun 2009 – 2014. 

Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 – 2014 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam 

menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur. 

Untuk itu, diharapkan agar seluruh sistem organisasi dan lingkungan Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan dapat menjadi Renstra ini sebagai pedoman dan 

mewujudkan kinerja organisasi yang diinginkan. 
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