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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Didalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan 

sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong 

terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan 

Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada 

public. Semua memerlukan dukungan dan peran seta aktif seluruh satuan 

organisasi. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan sistem 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud 

dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. 

 

B. TUJUAN 

Rencana  kinerja tahunan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perpustakaan 

dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam tahun 2009-2014, yang bertujuan 

untuk memberikan acuan dan landasan serta arah bagi perencanaan dan 

pelaksanaan tugas pokok Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa 

Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2013 | BAPERSIP PROV. JATIM 

 

BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 

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. Membangun sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder untuk 

meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan  serta pengawasan 

sumber daya perpustakaan dan kearsipan di Jawa Timur. 

b. Meningkatkan pemasyarakatan dan pelayanan publik bidang perpustakaan dan 

kearsipan di Jawa Timur. 

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui budaya baca dan tertib arsip di 

Jawa Timur.    

d. Meningkatkan upaya penyelamatan, pelestarian dan pendayagunaan bahan 

pustaka dan arsip yang bernilai guna. 

 

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. Terwujudnya pengelolaan perpustakaan dan sistem administrasi kearsipan 

yang berkualitas di Jawa Timur  

b. Terwujudnya pengembangan dan pelestarian bahan pustaka tercetak dan 

terekam serta arsip bernilaiguna 
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c. Terwujudnya sumber daya perpustakaan dan kearsipan di Jawa Timur 

d. Terwujudnya buidaya baca masyarakat dan tertib arsip di Jawa Timur 

e. Terwujudnya peningkatan layanan perpustakaan dan kearsipan di Jawa Timur.   

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. Peningkatan sistem tertib administrasi dan peningkatan SDM Pengelola 

kearsipan, dengan sasaran terukur meliputi : 

 Jumlah SDM pengelolaan kearsipan 

 Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan sistem kearsipan 

b.  Meningkatkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna, 

dengan sasaran terukur meliputi : 

 Meningkatnya khasanah arsip statis 

 Meningkatnya jumlah arsip yang diperbaiki 

c.  Meningkatnya Sumber daya perpustakaan di Jawa Timur, dengan sasaran 

terukur meliputi : 

 Jumlah   SDM pengelola perpustakaan 

 Meningkatkan jumlah perpustakaan desa/kelurahan 

d. Meningkatnya kunjungan sarana layanan perpustakaan, dengan sasaran terukur 

meliputi : 

 Jumlah pemustaka 

 Jumlah bahan pustaka yang dibaca 

 Nilai IKM 

e. Peningkatan koleksi perpustakaan, dengan sasaran terukur   meliputi: 

 Meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan 

 Meningkatnya/pengembangan jumlah koleksi e-book 
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BAB III 

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

A. STRATEGI DAN ARAH 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 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 
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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 
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- Mengelola dan merawat arsip baik statis maupun inaktif 

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 
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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 

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 

 

B. PROGRAM DAN KEGIATAN 

Untuk mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan 

pelaksanaan program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, maka 

dilaksanakan program atau kegiatan sebagai berikut : 

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 

 Pengembangan minat dan budaya baca 

 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 

 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 

 Peningkatan sarana prasarana perpustakaan 

 Pembinaan perpustakaan di Jawa Timur 

 Konservasi koleksi dan Deposit 

b. Program Perbaikan Sistem Administrasi kearsipan 

 Pembinaan/orientasi kearsipan 

 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka kearsipan 

 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam Bintek Pengamanan dan 

Penyelamatan Arsip PEMILU 

 Sosialisasi kearsipan 

c. Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip 

 Akusisi arsip statis dari Badan Pemerintah, Swasta dan Perorangan 

 Pemeliharaan dan pengamanan arsip statis 
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d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 

e. Program Administrasi Perkantoran 

f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 

 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur juga telah 

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 :  

1. Jumlah SDM Pengelola Perpustakaan (orang) 

2. Jumlah Perpustakaan desa/kelurahan (perpustakaan) 

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

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

5. Jumlah SDM Pengelola Kearsipan (orang) 

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

7. Jumlah luasan khasanah arsip statis (berkas) 

8. Jumlah arsip yang diperbaiki 
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BAB IV 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2013 

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan 

yang global dengan penjabaran hanya sampai kepada Program hingga perlu 

dioperasionalisasikan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran 

terakhir pada kegiatan-kegiatan namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh 

perencanaan pembangunan baik untuk Kementrian / Lembaga di Pusat dan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah, perencanaan yang lebih mikro tadi 

disebut dengan Rencana Kerja Perangkat (RKP) di Pusat dan RKPD di Daerah.  

Sehingga pada akhirnya RKP yang diamanahkan oleh Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2004 dirancang untuk Pemerintah Pusat, dan RKPD yang 

diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dirancang untuk 

Pemerintah Daerah, di Jawa Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013. 

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor : 29 Tahun 

2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Rencana kerja Badan perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Jawa Timur dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja Tahun 2013 dibawah ini:   
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Tabel  :  2.3 Rencana Kinerja Tahun 2013 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 

 

 TUJUAN  SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Meningkatkan 

Sumber Daya 

Perpustakaan 

di Jawa Timur 

1 Meningkatnya 

pengelolaan 

perpustakaan 

 

1 

 

2 

Jumlah SDM Pengelola 
Perpustakaan 

 

Jumlah Perpustakaan 
desa/kelurahan 

1.000 orang 

 

2.100 

perpustakaan 

desa/kel. 

2 Meningkatkan 

Pengembanga

n dan 

Pelestarian 

Bahan 

Pustaka 

Tercetak 

2 

  

  

  

   

Meningkatnya 

Koleksi 

Perpustakaan  

 

1 
Jumlah Koleksi 

Perpustakaan 
374.500 buku 

2 Jumlah Koleksi e – Book 1.300 file 

3 

  

  

 

Meningkatkan 

Budaya Baca 

Masyarakat di 

Jawa Timur 

 

3 Meningkatnya 

Kunjungan 

Sarana Layanan 

Perpustakaan 

1 Jumlah Pemustaka 1.250.000 

orang 

2 Jumlah Bahan Pustaka 

yang Dibaca 

Pengunjung 

1.800.000 

buku 

3 Nilai IKM 78,30 

4. 

 

 

 

Meningkatkan 

SDM 

Pengelola 

Kearsipan dan 

Sistem Tertib 

Administrasi 

Kearsipan di 

Jawa Timur 

4 

  

 

 

 

Pengembangan 

SDM Kearsipan 

dan  

Peningkatan 

Sistem tertib 

Administrasi 

1 Jumlah SDM Pengelola 

Kearsipan 
585 orang 

2 Jumlah Unit  Kerja  yang 

Menerapkan Sistem 

Kearsipan 69 unit kerja 

5. 

 

 

 

Meningkatkan 

upaya 

penyelamatan 

dan 

pelestarian 

arsip yang 

bernilai guna 

5 Meningkatnya 

Penyelamatan 

dan Pelestarian 

Arsip 

1 Jumlah Khasanah Arsip 

Statis 

 

33..880000  bbeerrkkaass  

2 Jumlah Arsip yang 

Diperbaiki 44..550000  bbeerrkkaass  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan 

Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur  berkaitan dengan penyelenggaraan 

pemerintahan pada tahun 2013.  Dalam Rencana Kinerja Tahunan  ini sebagai pedoman 

dan tolak ukur kegiatan/program di tahun 2013 dan diharapkan dapat terpenuhi semua 

target-target yang telah ditetapkan dan untuk tahun berikutnya bisa dipakai sebagai 

bahan evaluasi kegiatan. 

 

 

 

       Surabaya,    Januari  2013 

KEPALA 

BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Drs. A. MUDJIB AFAN, MARS 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19581009 198002 1 001 

 

 

 

 

 


