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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu organisasi memiliki visi dan misi serta tujuan yang akan dicapai, 

setiap kegiatan organisasi baik itu organisasi pemerintah maupun swasta tidak 

terlepas dari lingkup administrasi. Organisasi tanpa kegiatan administrasi, maka 

organisasi tidak akan dapat tercapai visi misinya dengan efektif. Dalam proses 

mencapai tujuan, orang-orang yang berada di dalam organisasi mempunyai 

keterkaitan yang terus menerus dan berkesinambungan, karena proses 

administrasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Organisasi yang dianggap baik merupakan organisasi yang dapat diakui 

keberadaannya oleh masyarakat sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Setiap pekerjaan dan kegiatan organisasi 

baik pemerintah maupun swasta memerlukan penyimpanan, pencatatan serta 

pengelolaan surat dan dokumen dengan sistem tertentu dan dapat dipertanggung 

jawabkan, kegiatan ini disebut administrasi kearsipan. 

Dalam sebuah organisasi proses administrasi adalah ketentuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Kegiatan organisasi memerlukan data dan informasi yang salah 

satu sumber data tersebut adalah arsip. Dalam Undang-Undang No 43 tahun 2009 

tentang Kearsipan pasal 1 disebutkan bahwa pengertian arsip adalah sebagai 

berikut : 

Rekaman atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai degan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 
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lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 

Dalam proses penyajian informasi arsip mempunyai peranan penting bagi 

pemimpin untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. Kearsipan 

berperan sangat penting dalam administrasi, peranan penting kearsipan dalam 

administrasi ialah sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam rangka 

melakukan kegiatan perencanaan, penganalisaan, perumusan kebijakan, 

pengambilan keputusan, pembuatan laporan, penilaian, pengendaliaan, dan 

pertanggung jawaban dengan setepat- tepatnya. Untuk dapat menyajikan 

informasi yang lengkap, cepat dan benar haruslah ada sistem dan prosedur kerja 

yang baik dibidang kearsipan. Arsip sebagai pusat ingatan dan sumber informasi 

tertulis harus tersedia apabila diperlukan agar kantor dapat memberikan pelayanan 

yang efektif. Oleh karena itu suatu kantor dalam mengelola kearsipannya harus 

memperhatikan sistem kearsipan yang sesuai dengan keadaan organisasinya 

dalam mencapai tujuan. 

Setiap organisasi pemerintah maupun swasta mempunyai sistem kearsipan 

tersendiri, baik itu azas desentralisasi, azas sentralisasi maupun azas campuran. 

Meskipun kearsipan mempunyai peranan penting dalam administrasi namun 

sekarang masih ada kantor (pemerintahan atau swasta) yang belum melakukan 

penataan arsip dengan baik. Masih banyak dijumpai arsip yang ditumpuk di dalam 

gudang, sehingga arsip mudah rusak serta sulit untuk ditemukan kembali apabila 

sewaktu-waktu diperlukan. Oleh karena itu agar arsip dapat memberikan 
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informasi secara maksimal maka diperlukan kearsipan yang baik dan benar  

sehingga akan membantu  pimpinan dalam mengambil keputusan dan 

perencanaan, serta dapat menghemat tenaga, waktu, fikiran dan biaya. 

Instansi-instansi yang kegiatannya banyak berhubungnan dengan pelayanan 

masyarakat diharapkan mempunyai pengelolaan sistem kearsipan yang efektif dan 

efisien. Kantor pemerintahan yang berfungsi melayani kepentingan umum sangat 

memerlukan penataan arsip yang sebaik-baiknya. Salah satu instansi 

pemerintahan adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Kampar, kantor ini memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Terdapat banyak data-data kepengurusan izin masyarakat, dimana 

11perizinan dapat diurus dan dikeluarkan pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar, serta banyak surat-surat 

masuk dan keluar pada Badan ini. Bagian umum dan Kepegawaian memiliki tugas 

pokok yang salah satunya yaitu: mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan 

mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang umum dan 

kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan tata kearsipan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Sedangkan pada bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memiliki 

tugas khusus melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 11 

macam perizinan, sehingga Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

mengelola dan menyimpan banyak arsip kepengurusan izin. Dalam kepengurusan 

izin data diolah menjadi informasi secara manual dan komputer. Data tersebut 

berasal dari identitas, persyaratan izin dan bukti retribusi izin yang terekam pada 
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arsip. Adapun jenis izin yang diarsipkan diantaranya : izin gangguan (HO), izin 

reklame, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 

Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Praktek Dokter, 

Izin Praktek Bidan, Izin Toko Obat, dan bukti Retribusi Izin. Untuk mengetahui 

perkembangan  jumlah arsip pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kampar bedasarkan jenisnya dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 : Perkembangan Jumlah Arsip Pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar Periode 

2012-2016 

N

o 

Nama 

Bagian 

dan  

Jenis 

arsip 

Jumlah Arsip Arsip 

Rusak 
Arsip Hilang 

2012 2013 2014 2015 2016 2014-2016 2014-2016 

1 Umum : 

a.Surat 

Masuk 

490 512 518 557 521 9 13 11 5 3 3 

b.Surat 

Keluar 
344 367 429 382 372 5 - 2 - 1 - 

2 perizina

n: 

a. Persya

ratan 

Izin 

1968 1973 1985 2119 2122 29 32 38 22 26 18 

b.Bukti 

retribu

si Izin 

1012 1034 1120 1054 1108 39 42 47 28 31 26 

Jumlah 3814 3886 4052 4112 4123 82 87 98 55 61 47 

      Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian 2017 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah arsip pada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar 

mengalami peningkatan. Jumlah arsip yang rusak mengalami peningkatan, pada 

tahun 2015 sebanyak 87 arsip, dan tahun 2016 sebanyak 98 arsip. Kemudian 
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jumlah arsip yang hilang mengalami penurunan pada tahun 2015 sebanyak 61 

arsip dan menurun pada tahun 2016 sebanyak 47 arsip. 

Apabila data yang rusak masih diperlukan dan data tidak ada dikomputer 

maka pegawai akan memperbaiki data tersebut. Namun bila data tersebut ada 

dikomputer maka arsip yang berbentuk kertas atau manual akan disimpan 

kembali. Kemudian arsip yang hilang akan dicek oleh pegawai apabila data 

dikomputer juga hilang, maka pegawai akan membuka arsip retribusi izin, karena 

pada arsip retribusi izin juga ada data pengurus izin. 

Menurut Wursanto (1991: 30-32) sistem kearsipan yang dijalankan oleh 

suatu instansi dikatakan baik apabila mempunyai ciri-ciri : 

a. Mudah dilaksanakan 

Sistem kearsipan harus mudah dilaksanakan, sehingga tidak 

menimbulkan kesulitan baik dalam penyimpanan, pengambilan maupun 

dalam pengambilan arsip-arsip. 

b. Mudah dimengerti 

Sistem kearsipan harus mudah dimengerti oleh para pegawai 

kearsipan sehingga tidak menimbulkan banyak kesalahan dalam 

pelaksanaannya. Dengan kata lain sistem kearsipan harus disesuaikan 

dengan jenis dan luasnya ruang lingkup kegiatan organisasi. 

c. Murah/ekonomis 

Sistem kearsipan yang diselenggarakan harus mudah dan ekonomis 

baik dalam pegeluaran tenaga, peralatan atau perlengkapan arsip. 
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d. Tidak memakan tempat 

Tempat penyimpanan dapat berupa ruangan, bangunan atau gudang, 

rak arsip, lemari dan sebagai terlepas dari jenis dan bentuk tempat yang 

dipergunakan pada dasarnya sistem kearsipan yang dilaksanakan jangan 

terlalu banyak memakan tempat. 

e. Mudah dicapai 

Sistem kearsipan yang dilaksanakan hendaknya cocok atau sesuai 

dengan jenis dan luas lingkup kegiatan organisasi. Suatu sistem kearsipan 

yang baik bagi suatu organisasi belum tentu baik atau cocok apabila 

dilaksanakan oleh organisasi lain. 

f. Fleksibel atau luwes 

Artinya sistem filing yang digunakan dapat diterapkan disetiap 

satuan organisasi dan dapat mengikuti perkembangan organisasi. Perlu 

diingat bahwa organisasi bersifat dinamis, jadi jangan sampai filing yang 

dilaksanakn setiap saat berubah yang disebabkan oleh perkembangan 

organisasi. 

g. Dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip 

Sistemkearsipan yang dilaksanakan harus dapat mencegah campur 

tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak berwenang 

bertugas dalam bidang kearsipan. Arsip-arsip harus terpelihara dari berbagai 

macam bentuk kerusakan yang disebabkan oleh binatang, serangga, rayap 

dan kelmbapan udara. 
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h. Mempermudah pengawasan 

Sistem kearsipan akan dilaksanakan dibantu dengan 

mempergunakan berbagai macam perlengkapan/peralatan misalnya: 

1) Kartu indeks 

2) Lembar pengantar 

3) Kartu pinjam arsip. 

Namun berdasarkan pengamatan penulis dilapangan masih kurangnya 

perhatian terhadap arsip, dari segi pelaksanaan pada tahap pelaksanaan 

penyimpanan arsip tidak disusun dengan baik, adanya arsip yang tidak disusun 

berdasarkan abjad atau nomor. Dari segi “Murah/ekonomis” arsip di  bidang ini 

masih membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak untuk ditenukan kembali. 

Dari segi “tempat” arsip dibagian ini sudah memiliki tempat yang layak 

berupa lemari khusus menyimpan arsip, tetapi jumlah lemari masih kurang 

sehingga sebagian arsip ada yang di letakkan dan disusun di lantai. Dari segi 

“mudah dicapai” arsip dibagian ini sangat mudah dicapai karena letaknya di 

dalam ruangan Umum dan Kepegawaian serta di dalam ruangan Bidang 

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dari segi “fleksibel/luwes” berdasarkan 

perkembangan organisasi sistem kearsipannya tetap dan tidak ada perubahan. 

Kemudian arsip-arsip di bidang ini masih terjaga dari kerusakan internal. Dari 

segi “mempermudah pengawasan” sistem kearsipan di bidang ini tidak 

menggunakan kartu indeks dan kartu peminjaman arsip. 
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Untuk mengetahui jumlah pegawai pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampardapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Kabupaten Kampar 

 

No Nama Bidang/Bagian Pegawai (Orang) 

1. Kepala BPPT-PM 1 

2. Sekretaris 1 

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5 

4. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan 6 

5. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan 6 

6. Bidang Pelayanan Perizinan 18 

7. Bidang Pengaduan dan Pengendalian 10 

8. Bidang Promosi dan Kemitraan Usaha 10 

9. Bidang Pengembangan 10 

Jumlah 67 

Sumber:  Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

ModalKabupaten Kampar 2017 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar berjumlah 67 

orang. Di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian jumlah pegawai sebanyak 5 

orang. Sedangkan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan jumlah 

pegawai sebanyak 18 orang. 

Namun tidak adanya pegawai yang mendapat pendidikan pelatihan arsip, 

sehingga masih ada masalah pada arsip. banyak arsip yang menumpuk bahkan 

masih ada arsip yang tidak tersusun berdasarkan nomor dan abjad, sehingga sulit 

untuk mencari dan menemukan kembali dan cukup memakan waktu, tenaga dan 

fikiran . Bahkan tidak dapat di jelaskan jumlah arsip abadi, arsip disusutkan dan 

arsip yang dimusnahkan. 



9 

 

 Bahkan tidak adanya proses pemusnahan arsip yang mereka lakukan secara 

periode. Adapun pemusnahan dilakukan ketika arsip sudah benar-benar 

menumpuk ditempat penyimpanan. 

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas, maka penuis tertarik meneliti 

lebih lanjut tentang “Analisis Administrasi Kearsipan pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, bahwa 

arsip pada Badan Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kampar dikelolah oleh Bagian Umum dan Kepegawaian serta Bidang Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan yang merupakan bidang khusus melayani 

kepengurusan izin yang memiliki jumlah arsip perizinan yang banyak. Oleh 

karena itu penulis merasa perlu merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan Administrasi Kearsipanpada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten kampar ?  

2. Apa saja kendala-kendala dalam Administrasi Kearsipan pada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk menganalisa Administrasi Kearsipan pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar. 
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2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam Administrasi Kearsipan pada 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah pengetahuan serta pengalaman bagi penulis melalui 

karya ilmiah ini, khususnya dibidang kerasipan dan dalam bidang 

penelitian pada umumnya. 

2. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi penulis dalam 

hal pengelolaan administrasi kearsipan pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

peneliti berikutnya dalam menangani permasalahan yang sama dan 

menambah referensi perpustakaan. 

4. Sebagai masukan serta informasi bagi pihak yang memerlukan, pada 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten 

Kampar. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I:  PENDAHULUAN 

 Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Penelitian, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelian, Manfaat Penelitian, serta 

Sistematika Penulisan. 
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BAB II:  TELAAH PUSTAKA 

 Pada Bab ini mengemukakan teori-teori yang melandasi penulisan 

masalah yang diteliti, antara lain Pengertian Administrasi, Pengertian 

Kearsipan, Pengertian Filling, Pandangan Islam, Defenisi Konsep, 

Konsep Operasional, Kerangka Pemikiran, dan Penelitian Terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Dalam Bab ini diuraikan Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan 

Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, serta 

Analisis Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang keadaan umum kondisi Geografis dan 

Monografi Kecamatan Kampar, serta Sejarah, Struktur Organisasi, dan 

Tupoksi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Kampar sebagai lokasi penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam Bab ini menguraikan hasil dari penelitian dan pembahasan yang 

dilakukan. 

BAB VI : PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 

yang diperlukan. 


