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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / 

Tuhan Yang Maha Esa, berkat bimbingan dan petunjuk-Nya penyusunan 

Rencana Strategik ( Renstra ) ini dapat diselesaikan pada waktunya. 

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar 

mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan serta 

pelestarian di bidang perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Gianyar. Lebih 

dari itu, dalam Renstra ini telah termuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program 

dan kegiatan dalam bidang perpustakaan dan kearsipan yang nantinya akan 

menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan dengan harapan agar ke depan 

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar dapat 

berperan sebagai wahana pembelajaran dan pelestarian, walaupun demikian 

pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan harus senantiasa 

ditingkatkan baik dari kualitas maupun kuantitasnya serta lebih merata di 

semua lapisan masyarakat. Untuk itu, tanpa terkecuali diharapkan semua pihak 

baik pemerintah maupun masyarakat selalu bergandengan, sepakat untuk 

memajukan dan mengembangkan perpustakaan dan arsip sesuai dengan 

harapan kita bersama. 

Sangat disadari Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 

segala masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan 

sebagai penyempurnaan ke arah yang lebih baik sehingga Renstra ini dapat 

diyakini sebagai acuan dalam upaya meningkatkan kinerja Kantor 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar. 

Gianyar,   14 April   2014 

Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

Kabupaten Gianyar 

 

R.Hery Nurhancoko,S.Sos,MM 

Pembina TK I 

NIP. 19610606 198303 1 025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Dalam menghadapi perkembangan keadaan, pemerintah telah menetapkan 

Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang kuat, nyata, dan 

bertanggungjawab kepada Daerah secaraproporsional yang diwujudkan dengan 

pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber Nasional serta Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip – prinsip Demokrasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan Undang –undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. 

 Pembaruan berbagai kebijakan Pemerintah untuk mengakselerasikan 

implementasi Otonomi daerah, diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif 

untuk mengoptimalisasikan pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya Daerah, 

sehingga pada gilirannya Daerah dapat meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi 

masing – masing dan melanjutkan kesinambungan pembangunan. Namun 

keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah juga sangat ditentukan oleh 

kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan 

seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia secara sinergis, untuk dimanfaatkan 

bagi kepentingan dan pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan 

nasional pada umumnya.  

 Sebagai konsekuensi berlakunya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 

dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 pada hakekatnya memberi otonomi 

luas, nyata dan bertanggungjawab, maka beban tugas dan volume kerja 

penyelenggaraan Pemerintahan di daerah menjadi semakin meningkat. Pelaksanaan 

Otonomi menurut kedua Undang – undang tersebut, diharapkan sebagai instrumen 

bagi optimalisasi pemberdayaan Sumber Daya Daerah, sehingga pada gilirannya 

Daerah menjadi pusat pembangunan dan perekonomian. Hal tersebut perlu didukung 

dengan teknologi informasi yang berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan 

bangsa baik regional maupun nasional melalui sistem informasi yang terintegrasi, 

terinterkoneksi dan standar ( baku ) serta untuk kepentingan generasi yang akan 

datang perlu diselamatkan bahan – bahan bukti yang nyata, benar dan lengkap 

mengenai kehidupan kebangsaan bangsa Indonesia di masa yang lampau, sekarang 

dan yang akan datang. Sejalan dengan itu Pemerintah Pusat menetapkan Undang – 

undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-undang Nomor : 

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 

2012, Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang 

Kearsipan. 
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 Selain berpedoman pada Undang-Undang nomor43 tahun 2009 tentang 

Kearsipan telah ditetapkan pula Peraturan Bupati nomor 34 tahun2007 tentang Tata 

Kearsipan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Peaturan Daerah Nomor 29 Tahun 

2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati nomor 41 tahun 

2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten 

Gianyar. Landasan tersebut menjadi pedoman pada Kantor Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi  Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas kedepan sebagai 

instansi pengelola perpustakaan,pengelola Kearsipan sebagai pusat informasi utama 

dibidang kearsipan. 

 Peranan Pemerintah secara umum adalah menjamin keselamatan bahan 

pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan 

pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah. 

 Guna mengantisipasi kegiatan tersebut, perlu adanya penataan dan 

penyempurnaan kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia serta peningkatan 

sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan. Oleh karena itu, Prencanaan 

Strategis ( Renstra ) sangatlah diperlukan oleh setiap instansi, khususnya pada  

instansi pemerintah. 

1.2 Landasan Hukum 

  Penyusunan Renstra Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Kabupaten Gianyar tahun 2013-2018 berdasarkan pada : 

a. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

b. Undang - undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah. 

c. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. 

d. Undang – undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentan 

pelaksanaan undang – undang Nomor 43 tahun2007tentang perpustakaan 

f. Undang – undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaa Undang-

undang Nomor 43 tahun 2009, tentang Kearsipan 

h. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

i. Peraturan Daerah 29 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah 

nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Gianyar. 
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j. Peraturan Bupati nomor 41 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan 

Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. 

k. Peraturan Bupati Nomor: 39 tahun 2014 Tentang Tata Kearsipan Pemkab 

Gianyar 

1.3.Maksud dan Tujuan 

 Maksud penyusunan Renstra Kantor  Perpustakaan Arsip, dan Dokumentasi 

Kabupaten Gianyar tahun 2013– 2018 adalah : 

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Kantor 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2013-

2018 

2. Sebagai alat ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Kantor Perpustakaan 

Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kantor Perpustakaan, Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Gianyar Tahun 2013 -2018 adalah : 

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Kantor Perpustakaan,  

Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar ke depan yang terarah dan terukur. 

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

3. Untuk menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam 

RPJMD Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 serta merealisasikannya dalam 

perencanaan tahunan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten 

Gianyar selama kurun waktu 5 (lima) tahun. 

4. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Kantor 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar selama kurun waktu 5 

(lima) tahun. 

1.4 Sistimatika 

Sistimatika penyusunan Dokumen Renstra Kantor Perpustakaan, Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan 

Renstra dan Landasan Hukum 

BAB II  Gambaran Pelayanan  

Memuat Setruktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, 

Capaian Kinerja dan Permasalahan. 

BAB  III  Isu – isu Strategis 

Memuat Isu- isu Strategis dan Analisis SWOT 

BAB  IV  Visi,Misi,Tujuan Sasaran dan Strategi dan Kebijakan 

   Memuat Sasaran terhadap Visi,Misi, Tujuan dan  

 Sasaran,Strategi dan Kebijakan. 
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BAB V  Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, 

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. 

Memuat mengenai Program,Kegiatan dan Indikator 

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif serta 

Indikator Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD. 

 BAB VI Penutup 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP  

DAN DOKUMENTASI KABUPATEN GIANYAR 

 

   Sesuai Peaturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah  nomor 6 tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati  nomor 41 tahun 2011 tentang Uraian 

Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, maka 

kedudukan, Tugas  JabatanStruktur Organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Gianyar sebagai berikut : 

2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. 

Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten 

Gianyar terdiri dari : 

- Kepala Kantor,  

- Sub Bagian Tata Usaha, 

- Seksi Perpustakaan,  

- Seksi Arsip dan Dokumentasi, 

- Seksi Pelayanan Pelestarian dan Supervisi, 

- Jabatan Fungsional.  

Masing – masing Kasi dan Sub Bagian Tata Usaha memiliki beberapa staf yang 

mendukung kelancaran tugas dan terdapat juga jabatan Fungsional yaitu 

Arsiparis yang tersebar di SKPD Kabupaten Gianyar.  
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SETRUKTUR ORGANISASI  

KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI 

KABUPATEN GIANYAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Kedudukan 

Sesuai Peaturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah  nomor 6 tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati  nomor 41 tahun 2011 tentang Uraian 

Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, maka 

kedudukan, Tugas  JabatanStruktur Organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Gianyar sebagai berikut : 

1. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar merupakan 

unsur penunjang Pemerintah Kabupaten. 

2. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah dipimpin oleh seorang 

Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

 3    Tugas Pokok 

   Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang Perpustakaan, 

Kearsipan dan Dokumentasi. 

 Fungsi Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor  

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :  

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang  Kearsipan dan Pengelolaan 

Perpustakaan Umum Kabupaten Gianyar. 

2. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

KEPALA 

KANTOR 

 

SUBAG 

TATA USAHA 

 

KELOMPOK 

JAFUNG 

 

 

 

 

 

SEKSI  

ARSIP DAN 

DOKUMENTASI 

 

SEKSI  

PELAYANAN 

PELESTARIAN DAN 

SUPERVISI 

 
SEKSI  

PERPUSTAKAAN 



 

7 

 

 2. Uraian Tugas 

1.  Kepala Kantor mempunyai tugas: 

a. Menyusun rencana kegiatan Kantor Perpustakaan arsip dan Dokumentasi 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

sebagai pedoman; 

b. Mengkoordinasikan Kepala Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi dan 

Instansi terkait terhadap pelaksanaan tugas agar terjalin kerjasama yang 

baik dan saling mendukung; 

c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugassesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan 

sesuai dengan bidangnya tugasnya; 

e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dengan berpedoman pada 

rencana dan ketentuan yang berlaku sebagai pertimbangan dalam 

pengembangan karir; 

f. Mengadakan evaluasi terhadappelaksanaan tugas dengan berpedoman 

pada rencana dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan 

rencana kerja yang akan dating; 

g. Melaksanakan pembinaan umum dalam bidang perpustakaan dan 

kearsipan dengan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait di 

lingkungan daerah kabuipaten/kota/provinsi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

h. Merumuskan permaslahan dalam rangka penanganan perpustakaan dan 

kearsipan untuk dicarikan jalan pemecahan sebagai bahan 

laporan/informasi kepada atasan; 

i. Melaksanakan tugas kedinesan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

 

2. Tugas Sub-Bag Tata Usaha  

a.  Menyusun rencana kegiatan pada Sub.Bag Tata Usaha sesuai dengan  

pedoman dan kebijakan di bidang Perpustakaan, Kearsipan dan  

Dokumentasi; 

b. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan  

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

c. Melakukan koordinasi dengan kepala seksi agar tercipta system kerja 

sama yang baik dan saling mendukung; 

d. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dengan berpedoman 

pada rencana ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengembangan karier; 
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e.  Mengelola kegiatan ketata usahaan dan mengatur keperluan rumah  

tangga, surat menyurat bidang kepegawaian, dibidang sarana dan 

prasarana kantor, menjaga keamanan, ketertiban, bergerak untuk 

memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

f. Mengadakan koordinasi dengan para kepala seksi dalam rangka 

menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

g. Mengidentifikasi permasalahan di Sub-Bag Tata Usaha untuk dicarikan  

jalan pemecahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang –  

undangan yang berlaku. 

h. Melaksanakan tugas kedinesan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

i.  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

 

3. Uraian Tugas Seksi Perpustakaan  

a. Menyusun rencana kegiatan pada seksi Perpustakaan dengan 

berprdoman pada kebijakan di bidang perpustakaan; 

b. Memberi petunjuk pada bawahan agar pelaksanaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

c. Melakukan koordinasi dengan kepala seksi dan sub.bagian tata usaha 

agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan saling mendukung; 

d. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan jalan memonetor 

pelaksanaan tugas dan sebagai pertimbangan dalam pengembangan 

karier; 

e.  Melaksanakan inventarisasi bahan pustaka dan klasifikasi kearsipan, 

diskripsi catalog untuk subyek bahan pustaka baik terbitan daerah 

maupun umum sesuai dengan pedoman yang berlaku;  

f. Mengolah bahan – bahan koleksi serta melengkapi bahan – bahan 

perpustakaan, mengadakan pemeliharaan, merawat, menyusun rencana 

kebutuhan buku-buku dan kelengkapan perpustakaan sesuai dana yang 

tersedia; 

g. Memelihara Administrasi peminjaman buku-buku perpustakaan serta 

mengatur dan melakukan peringatan/ teguran tertulis kepada 

peminjam yang tidak taat pada aturan yang berlaku, menampung usul 

saran para pejabat/ karyawan terhadap perpustakaan; 

h. Mengadakan kerjasama dengan penerbit dan media massa. 

i. Mengadakan sosialisasi bentuk-bentuk perpustakaan di masyarakat 

secara langsung dan melalui media sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku; 
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j. Menyusun tata tertib penggunaan perpustakaan, membuat statistik, 

jumlah peminjam, statistic jumlah buku, pengunjung dan mengatur 

buku-buku dalam rak buku; 

k. Melaksanakan pembinaan melalui pembinaan, pelatihan sumber daya 

manusia dan bintek pepustakaan; 

l.   Melaksanakan koordinasi teknis dibidang perpustakaan; 

m. Melaksanakan tugas kedinesan lainnya yang diberikan oleh atasan; 

n.  Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

 

4. Uraian Tugas Seksi Arsip dan Dokumentasi 

a. Menusun rencana kegiatan pada Seksi Arsip dan Dokumentasi dengan 

berpedoman pada kebijakan di Bidang Arsip; 

b. Memberika petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

c. Melakukan koordinasi dengan kepala seksi dan sub,bagian tat usaha 

agar pelaksanaan tugasberjalan dengan baik dan saling mendukung; 

d. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan jalan 

memonetor pelaksanaan tugas dan sebagai pertimbangan dalam 

pengembangan karier; 

e. Melaksanakan klarifikasi kearsipan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku; 

f. Menyelenggarakan pengorganisasian dan kerja sama kearsipan dengan 

Lembaga- lembaga Negara/Pemerintah, Pemerintah Povinsi, 

Kabupaten ,BUMN dan BUMD; 

g. Melaksanakan pengkajian dan penataan terhadap produk hokum 

kearsipan; 

h. Melakukan pembinaan melalui pelatihan SDM dan system kearsipan 

terhadap pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perpundang – undangan yang berlaku; 

i.  Mengadakan indentifikasi permasalahan dalam pengelolaan kearsipan 

untuk dicarikan pemecahan masalahan sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang – undangan; 

j. Mengadakan pemilahan dan pemindahan arsip baik arsip aktif maupun 

arsip inaktif serta mengadakan penataan arsip aktif maupun inaktif 

serta mengiventarisasi arsip dari masing – masing unit kerja verja; 

k. Melakukan penilaian dan penyerahan arsip Daerah lepada ANRI; 

l. Melaksanakan pemantauan kearsipan di setiap SKPD; 

m. Melaksanakan koordinasi teknis bidang pembinaan dan Dokumentasi 

kearsipan; 
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n. Mendata dan mengiventarisasi seluruh Dokumentasi dan Naskah; 

o. Melaksanakan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan; 

p. Membuat estandar kebutuhan arsiparis; 

q. Membuat dan menusun estandar kurikulum/silabi diklat; 

r. Mempersiapkan estandarpenggunaan sarana dan prasarana kearsipa; 

s. Melaksanakan pemasyarakatan jabatan fungsional  arsiparis, penilaian 

angka kredit dan akreditasi; 

t. Menyiapkan pengembangan dan sosialisasi tentang dokumentasi dan 

penebitan naskah sumber arsip; 

u. Menyiapkan dan mempasilitasi pelaksanakan dokumentasi dan 

penerbitan naskah sumber arsip; 

v. Melaksanakan tugas kedinesan lainnya yang dibeikan atasan; 

w. Melaporkan pelaksanakan tugas kepada atasan;  

 

5. Uraian Tugas Seksi Pelayanan Pelestarian dan Supevisi  

a. Menusun rencana kegiatan pada Seksi Pelayanan, Supervisi dan 

Pelestarian dengan berdasarkan pada kebijakan Kantor Perpustakaan, 

arsip dan Dokumentasi debagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang belaku; 

c. Melakukan koordinasi antar kepala  seksi dan Sub.Bagian Tata Usaha 

agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan saling  mendukung; 

d. Menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan jalan 

memonetor pelaksanaan tugas dan sebagai pertimbangan dalam  

pengembangan karier; 

e. Melaksanakan pelayanan dibidang pepustakaan kepada para anggota 

dari anak sekolah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

f. Melaksanakan pelayanan dan penyimpanan dibidang kearsipan bagi 

badan, Dinas, Unit, Kantor, Bagian dan Instansi terkait yang 

memerlukan; 

g. Melakukan konsultasi teknis pelayanan dibidang perpustakaan, 

kerjasama pelayanan pepustakaan, melayani untuk  kemasyarakatan 

minat budayan baca melalui kegiatan Provinsi; 

h. Melaksanakan pendataan, pengolahan,  data dan pelaporan statistic 

pelayanan perpostakaan dan kearsipan; 

i. Mengadakan indentifikasi permasalahan dalam pengelolaan kearsipan 

untuk dicarikan pemecahan masalah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 
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j. Menyelenggarakan pelestarian arsip dan bahan pustaka; 

k. Melaksanakan penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah 

kabupaten berdasarkan kebijakan nasional; 

l. Melaksanakan koordinasi penyelamatan dan pelestarian koleksi 

daerah; 

m. Melaksanakan tugas kedinesan lainnya yang diberikan atasan; 

n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; 

Uraian Tugas Kelompok  Jabatan Fungsional  

 

Yaitu: 

Melaksanakan Sebagian Tugas Teknis Kantor Perpustakaan, Arsip dan 

Dokumentasi sesuai dengan Bidang Keahlian dan Kebutuhan 

 

2.2Sumber Daya  

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar didukung oleh 

sumberdaya yang ada sesuai dengan kebutuhan rutin dan berkala serta yang 

diperlukan secara specific dengan uraian sebagai berikut : 

a. Personil  

Jumlah Pegawai keseluruhan  pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Gianyar sebanyak sebanyak 30 orangsebagai 

sumber daya manusia menurut jabatan terdiri dari :  

-    Kepala Kantor  : 1 Orang 

- Subag Tata Usaha  : 1 Orang 

- Kepala Seksi  : 3 Orang 

- Staf PNS   : 17 Orang 

- Harian   : 8 Orang 

- Honorer    : - 

- Kontrak   : 5 Orang 

PNS menurut golongan dan pendidikan :  

1.PNS menurut golongan terdiri dari :  

- Golongan IV   : 2 orang  

- Golongan III   : 13 orang  

- Golongan II   : 6 orang  

- Golongan I   : 1 orang  

2.PNS menurut pendidikan :  

- Pascasarjana ( S2 )  :  2 Orang 

- Sarjana  ( S1 )   :  11 Orang  

-   SMU/SMK  :   8  orang  

- SMP   : -    

- SD    : 1 Orang 
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- Selain Sumber Daya Manusia sebagai Pegawai atau petugas 

pelayanan KPAD yang telah ada seperti tersebut diatas juga 

didukung oleh beberapa sumber daya yang berasal dari eksternal 

Organisasi KPAD seperti misalnya : Narasumber, Fakar Pusat/ 

Daerah   dan Modorator serta Ilmuwan lainnya yang dapat 

meningkatkan budaya minat baca dan layanan informasi untuk 

mencerdaskan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Gianyar 

Disamping didukung oleh Sumber daya manusia sesuai kebutuhan 

pelayanan KPAD juga ditunjang oleh Sarana dan Prasarana pelayanan 

untuk meningkatkan budaya minat baca dan layanan informasi dalam 

rangka mencerdaskan masyarakat Kabupaten Gianyar sebagai berikut : 

Dalam menunjang kegiatan kantor, prasarana yang dimiliki adalah :  

 1. Kantor  :  1 unit  

 2.   Mobil Kijang :  2 unit. 

 3.   Mobil Cary : 1 unit. 

 4.   Meja Biro  :  1 buah  

 5.   Meja ½ Biro :  12 buah. 

 6.   Komputer  :  6 unit. 

7.   Laptop :  4 unit 

 8.   Filling Kabinet :  3 buah. 

 9.   Mesin Ketik :  1 buah. 

 10. Telepon :  1 buah. 

 11. Rak kayu :  12 buah. 

12. Kursi rotan bambo :  11 buah 

 13. Lemari Katalog :  1 buah. 

 14. Papan Acara : 2 buah. 

 16. Printer :  5 buah. 

 16. Rak Compect Rolling :  2 buah. 

 17. AC : 2 unit  

18. Kamera Sony :  1 buah 

19. Kamera Canon  :  1 buah 

20. Sofa :  1 set 

21. Sepeda motor :  4  unit 

22. Podium :  2  unit 

23. Karpet :  30 m 

24. Bludru :  1 set 

25. Almari :  1 unit 

26. Almari rak Disply :  1 unit 

27. Monitor :  1 unit 

28. Exsternal Harsdisk :  1 set 

29. Kipas angin :  2 unit 
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30. LCD TV :  1 unit 

31. Handycam :  1 unit 

32. Wierles :  1 set 

33. Sepiker :  1 set 

34. DVD :  1 unit 

35. MIC :  1 set 

36. Telepon dan Wi-Fi :  1 set 

37. Meja rapat kerja komisi :  4 unit 

38. Kursi rapat sidang :  7 buah 

39. Faximile :  1 buah 

40. Rak Koran : 1 buah 

41. Lemari loker : 1 buah 

42. Kanovi : 1 unit 

43. Patung : 2 buah 

44. Koleksi buku :  22.765 exemplar 

 

Pembayaran  

Pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gianyar bersumber dari 

APBD. 

 

Kelemahan(Weaknesses) 

a. Terbatasnya jumlah PNS yang sudah mengikuti penjenjangan dan 

pelatihan teknis  

b. Terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti pendidikan formal 

diperguruan tinggi  

c. Semangat kerja dan disiplin pegawai belum maksimal. 

1. Ancaman 

 Kebijakan Pemerintah sering berubah – ubah 

 Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai  

 Belum pahamnya instansi unit kerja terhadap keberadaan Kantor 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar 

 Pandangan masyarakat terhadap kearsipan dan perpustakaan tidak terlalu 

penting sedangkan kegunaan daripada perpustakaan dan kearsipan sangat 

penting sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintah dan di bidang 

perpustakaan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

 Pandangan masyarakat terhadap arsip masih bersifat rahasia. 

 Sumber daya fungsional Arsiparis maupun Pustakawan yang tidak 

memadai 
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2. Kunci Keberhasilan. 

Setelah mengindentifikasi beberapa factor yang berpengaruh, maka dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi sangat tergantung dari factor kunci 

keberhasilan sebagai berikut: 

- Adanya dukungan Pemerintah Daerah 

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. 

- Tersedianya anggaran yang memadai. 

- Terciptanya moral, etos kerja yang baik dan akuntabel. 

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

- Adanya kerjasama dan koordinasidengan instansi terkait. 

 Strategi Alternatif. 

a. Memanfaatkan kometmen dan dukungan pimpinan untuk 

mewujudkan pelayanan prima. 

b. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai. 

c. Tersedianya anggaran yang memadai. 

d. Adanya dukungan Pemerintah Daerah. 

e. Terciptanya moral, etos kerja yang baik dan akuntabel. 

f. Menigkatnya sarana dan perasaran yang memadai. 

g. Menigkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. 

 

2.3 Kinerja Pelayanan KPAD 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Kabupaten Gianyar maka kinerja pelayanan yang telah dihasilkan secara umum 

adalah berdasarkan layanan yang dilakukan oleh Kantor Perpustakaan Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Gianyar sebagai berikut : 

1. Layanan Perpustakaan 

Pelayanan perpustakaan merupakan Kegiatan layanan / jasa yang langsung 

berhubungan dengan masyarakat dalam rangka memberikan kebutuhan 

informasi dan merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan 

perpustakaan. Pelayanan perpustakaan tidak bisa lepas dari tugas dan fungsi 

perpustakaan yaitu : selain sebagai sarana pendidikan seumur hidup,  

memberikan informasi pengetahuan sebagai tempat penelitian, memberikan 

informasi yang sehat, juga  sebagai pelestariankhasanah budaya bangsa. Ada 

beberapa jasa layanan perpustakaan yang diberikan kepada masyarakat : 

a. Jasa Layanan Sirkulasi 

Memberikan layanan untuk peminjaman dan pengembalian bahan pustaka 

kepada masyarakat umum berdasarkan ketentuan yang berlaku 

b. Jasa Layanan Pendidikan,Penelitian,Pelatihan dan Magang 
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memberikanjasa layanan pendidikan, Penelitian,Pelatihan dan magang 

kepada pengelola perpustakaan serta memberikan pelatihan teknis 

perpustakaan. 

c. Jasa Layanan Konsultasi 

Memberikan jasa layanan konsultasi dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan perpustakaan tentang segala aspek yang berkaitan dengan 

layanan dan penyelenggaraan perpustakaan. 

2. Layanan Kearsipan.  

-   Pelayanan Pengadaan / Reproduksi arsip. 

-   Layanan Jasa Penelusuran dan Penelitian Bahan Kearsipan. 

-   Layanan Penyimpanan Arsip SKPD Kabupaten Gianyar. 

3. Layanan Dokumentasi 

-  Pelayanan Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan KPAD 

-  Layanan Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan Masyarakat yang dibutuhkan 

-  Layanan Dokumentasi Kegiatan-Kegiatan lainnya yang dibutuhkan 

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan KPAD 

Secara menyeluruh ada beberapa permasalahan dan tantangan pokok 

pembangunan dibidang Perpustakaan,Arsipdan Dokumentasi di Kabupaten Gianyar 

antara lain : 

- Masih terbatasnya SDM yang tersedia 

- Masih terbatasnya sarana, Prasarana,IT dan Dana untuk Perpustakaan dan 

Arsip. 

- Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat ke Perpustakaan Umum 

Kabupaten Gianyar. 

- Kurangnya sosialisasi tentang usaha – usaha untuk meningkatkan minat dan 

budaya baca di lingkungan sekolah dan masyarakat. 

- Masih terbatasnya pelatihan – pelatihan SDM di bidang Perpustakaan dan 

Kearsipan. 

- Keterbatasan sarana dan prasarana sangat kurang mendukung kinerja, 

terutama gedung / kantor saat ini sudah renopasinamunmasih kurang dengan 

30 orang pegawai dan perlu adanya perbaikan,transportasi belum memadai, 

perangkat komputer yang merupakan kunci suksesnya untuk dapat 

mewujudkanPerpustakaan Elektronic( e- library )  
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BAB III 

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan KPAD 

Sesuai Peaturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah  nomor 6 tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah 

dan Peraturan Bupati  nomor 41 tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan 

Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, maka kedudukan, Tugas  

JabatanStruktur Organisasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Kabupaten Gianyar sebagai berikut: 

- 1 (satu) Kepala Kantor, 

- 1(satu) Ka.Subag T.U,dan  

- 3(tiga)Kepala Seksi.  

Dari perangkat Struktural ini masing – masing mempunyai tugas pokok dan fungsi 

sebagai dasar untuk melaksananakan programdan berbagai kegiatan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat ditampilkan 11 (sebelas) hal paling 

strategis yang merupakan tugas yang utama dan harus dilaksanakan oleh Kantor 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar yaitu : 

1. Peningkatan di bidang SDM (Sumber Daya Manusia) secara kuantitatif dan 

kualitatif. 

2. Peningkatan dibidang penguasaan IPTEK. 

3. Peningkatan Pembinaan,Lomba dan Pengawasan di bidang Perpustakaan dan 

Arsip. 

4. Peningkatan koleksi bahan Pustaka,Refrensi dan Pelestarian Bahan Pustaka. 

5. Peningkatan Pengelolaan, Penataan dan Penyimpanan semua arsip SKPD  

6. Peningkatan Pelayanan di bidang Perpustakaan dan Arsip. 

7. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Perpustakaan Sekolah, Desa, SKPD. 

8. Peningkatan Sarana dan Prasarana. 

9. Peningkatan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam hasil budaya Bali / 

Gianyar sebagai Refrensi. 

10. Peningkatan sosialisasi, Promosi, dan Informasi di bidang Perpustakaan dan 

Arsip.. 

11. Peningkatan penelusuran Arsip Kerajaan dan tokoh-tokoh masyarakat. 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih 

Sesuai dengan Visi, Misi Kabupaten Gianyar yaitu “GIANYAR BAGUS” 
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yang mengandung pengertian Bagus berarti baik, elok, indah atau cemerlang. 

BAGUS juga merupakan singkatan dari bersih, alami, giat berbudaya dan sejahtera 

dengan Misi yang pertama yaitu : Membangun Pemerintahan yang bersih, 

responsive berintegritas, professional, dan berjiwa entreveneur yang berorientasi 

pada pelayanan public yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik 

(good and clean governance) yaitu professional, transparan, akuntabel, partisipatif, 

serta memiliki kredibilitas dan bebas KKN memiliki arah kebijakan Meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan penerapan standar 

pelayanan prima yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya 

oleh masyarakat. Dengan telaahan misi yang pertama ini bahwa untuk mewujudkan 

pemerintahan yang berorientasi bersih, responsip, berintegritas, professional dan 

berjiwa entrepreneur yang akuntabilitas layanan pemerintahan sehingga memiliki 

arsip yang bersih dan bertanggung jawab sebagai alat bukti sah. Disamping itu 

telaahan misi yang  keempat yaitu Menumbuh kembangkan budaya masyarakat 

yang berbasis nilai nilai kearifan local yang dapat menumbuhkan religiusitas, 

disiplin, kerja keras berorientasi pada prestasi, dengan meningkatkan peranan desa 

pakraman, banjar, subak dan sekaa sekaa serta institusi institusi yang telah ada 

dalam menjaga adat, budaya dan agama, yang memiliki salah satu tujuan yaitu : 

Mewujudkan peningkatan Pemahaman dan pelaksanaan swadarmaning Negara dan 

swadarmaning agama bagi masyarakat Gianyar. Dengan arah kebijakan 

meningkatkan peran perpustakaan daerah dalam penyebaran buku buku sastra 

agama dan budaya bali di Sekolah – Sekolah dan di Masyarakat. Dengan demikian 

maka dari misi yang pertama dan keempat dapat ditelaahkan dengan jabaran sebagai 

berikut : 

 

NO 

 

TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN 
PADA TAHUN KE 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis 

 Untuk menetapkan strategi organisasi, dilakukan koordinasi dengan lingkungan 

internal (intern) organisasidan lingkungan eksternal (luar) organisasi yang berpengaruh 

terhadap kinerja,dalam suatu analisis lingkugan internal(ALI) dan analisis lingkungan 

eksternal (ALE) 

a. Analisis Lingkungan Internal ( ALI) 

1. Kekuatan (Strength) 

Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No.29 tahun 

2011tentangOrganisasi Dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten 

Gianyar maka struktur Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

adalah sebagai berikut :  

- Kepala Kantor  

- Sub Bagian Tata Usaha  

- Seksi – seksi terdiri dari :  

 Seksi Perpustakaan 

 Seksi Arsip dan Dokumentasi 

 Seksi PelayananPelestarian dan Supervisi 

a. Personil 

Jumlah Pegawai keseluruhan  pada Kantor Perpustakaan,Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Gianyar sebanyak sebanyak 30 orang terdiri 

dari :  

-    Kepala Kantor  : 1 Orang 
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- Subag Tata Usaha  : 1 Orang 

- Kepala Seksi  : 3 Orang 

- Staf PNS   : 17 Orang 

- Harian   : 8 Orang 

- Honorer    : - 

- Kontrak   : - 

PNS menurut golongan dan pendidikan :  

1.PNS menurut golongan terdiri dari :  

- Golongan IV   : 2 orang  

- Golongan III   : 13 orang  

- Golongan II   : 6 orang  

- Golongan I   : 1 orang  

2.PNS menurut pendidikan :  

- Pascasarjana ( S2 )  : 2 Orang 

- Sarjana  ( S1 )   : 11Orang  

-   SMU/SMK  :8  Orang  

- SMP   : -  

- SD   : 1 Orang 

 

b. Prasarana  

Dalam menunjang kegiatan kantor, prasarana yang dimiliki adalah :  

 1. Kantor  :  1 unit  

 2.   Mobil Kijang :  2 unit. 

 3.   Mobil Cary :  1 unit. 

 4.   Meja Biro  :  1 buah  

 5.   Meja ½ Biro :   12 buah. 

 6.   Komputer  :  6 unit. 

7.   Laptop :  4 unit 

 8.   Filling Kabinet :  3 buah. 

 9.   Mesin Ketik :  1 buah. 

 10. Telepon :  1 buah. 

 11. Rak kayu :  12 buah. 

12. Kursi rotan bambo :  11 buah 

 13. Lemari Katalog :  1 buah. 

 14. Papan Acara :  2 buah. 

 16. Printer :  5 buah. 

 16. Rak Compect Rolling :  2 buah. 

 17. AC : 2 unit  

18. Kamera Sony :  1 buah 

19. Kamera Canon  :  1 buah 
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20. Sofa :   1 set 

21. Sepeda motor :  4  unit 

22. Podium :  2  unit 

23. Karpet :  30 m 

24. Bludru :  1 set 

25. Almari :  1 unit 

26. Almari rak Disply :  1 unit 

27. Monitor :  1 unit 

28. Exsternal Harsdisk :  1 set 

29. Kipas angin :  2 unit 

30. LCD TV :  1 unit 

31. Handycam :  1 unit 

32. Wierles :  1 set 

33. Sepiker :  1 set 

34. DVD :  1 unit 

35. MIC :  1 set 

36. Telepon dan Wi-Fi :  1 set 

37. Meja rapat kerja komisi :  4 unit 

38. Kursi rapat sidang :  7 buah 

39. Faximile :  1 buah 

40. Rak Koran : 1 buah 

41. Lemari loker : 1 buah 

42. Kanovi : 1 unit 

43. Patung : 2 buah 

44. Koleksi buku :  22.765 exemplar 

 

c. Pembayaran  

Pembayaran belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk Kantor 

Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Gianyar bersumber dari 

APBD. 

 

d. Kelemahan(Weaknesses) 

e. Terbatasnya jumlah PNS yang sudah mengikuti penjenjangan dan 

pelatihan teknis  

f. Terbatasnya kesempatan PNS untuk mengikuti pendidikan formal 

diperguruan tinggi  

g. Semangat kerja dan disiplin pegawai belum maksimal. 

 

B. Analisis Eksternal ( Peluang ) dan Ancaman 

3. Peluang(Opportunities) 
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 Adanya peraturan perundang – undangan yang mendukung 

perkembangan kearsipan dan pengelola perpustakaan :  

- UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  

- UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pusat dan Daerah  

- UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 

- UU NO.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

- Perda No.29 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah 

- Peraturan Bupati No.29 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas 

- Peraturan Bupati No.2 Tahun 2009 tentang Penjabaran 

Pendapatan dan belanja Daerah 

 Pelaksanaan otonomi daerah  

 Adanya restrukturisasi kelembagaan yang merupakan penggabungan 

antara Kantor Arsip Daerah dan Kantor Perpustakaan menjadi Kantor 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. 

 Adanya pengelola Arsip dan Data oleh Instansi / Unit Kerja  

 Adanya kerjasama dengan pihak swasta sebagai konsultan pengelola 

perpustakaan  

4. Ancaman 

 Kebijakan Pemerintah sering berubah – ubah 

 Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai  

 Belum pahamnya instansi unit kerja terhadap keberadaan Kantor 

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar 

 Pandangan masyarakat terhadap kearsipan dan perpustakaan tidak terlalu 

penting sedangkan kegunaan daripada perpustakaan dan kearsipan 

sangat penting sebagai bahan pertanggungjawaban pemerintah dan di 

bidang perpustakaan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa 

 Pandangan masyarakat terhadap arsip masih bersifat rahasia. 

 Sumber daya fungsional Arsiparis maupun Pustakawan yang tidak 

memadai 

5. Kunci Keberhasilan. 

Setelah mengindentifikasi beberapa factor yang berpengaruh, maka dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi sangat tergantung dari factor kunci 

keberhasilan sebagai berikut: 

- Adanya dukungan Pemerintah Daerah 

- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. 
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- Tersedianya anggaran yang memadai. 

- Terciptanya moral, etos kerja yang baik dan akuntabel. 

- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 

- Adanya kerjasama dan koordinasidengan instansi terkait. 

C. Strategi Alternatif. 

a. Memanfaatkan kometmen dan dukungan pimpinan untuk 

mewujudkan pelayanan prima. 

b. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai. 

c. Tersedianya anggaran yang memadai. 

d. Adanya dukungan Pemerintah Daerah. 

e. Terciptanya moral, etos kerja yang baik dan akuntabel. 

f. Menigkatnya sarana dan perasaran yang memadai. 

g. Menigkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. 
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BAB IV 

VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1 Visi dan Misi KPAD 

 Visi seiring dinyatakan sebagai cara pandang jauh kedepan, kemana 

suatu organisasi harus diarahkan agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi 

akan mengarahkan tumbuh berkembangnya suatu organisasi untuk kurun waktu 

panjang kedepan sepanjang organisasi tersebut hidup. Visi mencerminkan apa 

yang harus dilakukan selama suatu organisasi itu berdiri. 

Adapun visi dari Kantor Perpustakaan , Arsip Dokumentasi Kabupaten Gianyar 

yaitu :  

“Menjadikan  Perpustakaan, arsip dan Dokumentasi  Sebagai Simpul  

pengembangan minat baca, Tulang Punggung Manajemen 

Pemerintahan dan Layanan Iinformasi untuk mencerdaskan 

masyarakat Kabupaten Gianyar 

 

Misi adalah suatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh suatu organisasi 

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa misi merupakan suatu penjabaran tentang apa yang harus dilakukan agar 

visi yang telah disepakati dapat dicapai. Misi dapat dikatakan sebagai suatu 

koridor atau alat pengendali suatu organisasi dalam menetapkan kebijakan atau 

strategi operasionalnya sehingga tidak menyimpang dari visi yang telah 

disepakati. 

Dalam pencapaian visinya, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

Kabupaten Gianyar, telah menetapkan 3 ( tiga ) misi yang akan menjadi 

pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah selanjutnya. 

Adapun misi tersebut adalah :  

 Meperdayakan perpustakaan untuk meningkatkan minat membaca kalangan 

pelajar dan masyarakat, 

 Menjadikan Arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan 

kabupaten Gianyar, 

 Menjadikan Dokumentasi sebagai sumber informasi tentang rekaman 

kegiatan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gianyar. 

 

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Th. 2013-2018) KPAD 

A. Tujuan  

  Tujuan adalah sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan 

dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahunan. Tujuan 
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ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta 

didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik. 

Kantor Peepustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Gianyar 

memiliki tujuan berdasarkan Visi dan Misi yaitu sebagai berikut :  

 Terciptanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. 

 Terciptanya koordinasi yang harmonis antara Pusat, Daerah, Instansi 

Pemerintah dan Swasta. 

 Terwujudnya penataan arsip yang baik dan bermanfaat. 

 Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang memadai  

Dalam kaitannya dengan perencanaan tiga tahunan yang telah ditetapkan 

maka diperlukan penjabaran lebih rinci dalam bentuk sasaran yang harus 

dipenuhi dalam kurun waktu satu tahun atau lebih. Sasaran tersebut 

merupakan rencana tindakan dan alokasi sumber daya dan dana yang harus 

dilaksanakan agar dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana jangka 

panjang, menjadi dasar pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi 

serta meningkatkan kesadaran setiap bagian organisasi terhadap 

kemungkinan adanya permasalahan karena tidak tercapainya harapan.  

B. Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2013 -  2018) 

  Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur,dalam kurun waktu yang 

lebih pendek dari tujuan. 

Adapun sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor Perpustakaan, Arsip Dan 

Dokumentasi Kabupaten Gianyar adalah sebagai berikut :  

 Pelatihan Kearsipan dan perpustakaan. 

 Peningkatan pemahaman seluruh SDM terhadap bidang kearsipan dan 

pengelolaan perpustakaan. 

 Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan. 

 Melaksanakan sosialisasi penyusunan arsip inaktif dan jadwal retensi 

arsip. 

 Mewujudkan koordinasi yang optimal antara instansi pemerintah dengan 

pihak swasta. 

 Melaksanakan  penyusunan arsip secara mantap  

 Mewujudkan menajemen kearsipan yang dinamis dan pengelola 

perpustakaan yang efektif. 

  Mewujudkan pelayanan Perpustakaan yang berkwalitas 

  Mewujudkan bahan pustaka yang bermanfaat dan berdaya guna 

 Mewujudkan pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi yang 

handal. 
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.3 Strategi dan Kebijakan 

 Bidang – bidang strategis yang dikembangkan adalah :  

- Citra kearsipan dan perpustakaan  

Sejauh ini citra dari kearsipan masih dianggap rahasia dan dianggap 

sepele. Begitu juga pengelolaan perpustakaan masih dianggap tidak 

penting, padahal kita mengharapkan suatu penataan arsip yang spesifik 

dan dapat disajikan dalam suatu perangkat komputer yang dapat 

diakses langsung melalui jaringan komputer secara umum, misalnya 

internet sehingga terwujud pemerintahan yang baik 

 ( Good governance ). 

 Kemandirian Kantor Perpustakaan  Arsip dan Dokumentasi Daerah 

Sementara ini Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 

merupakan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gianyar yang masih 

baru dan segala dana sudah diserahkan sepenuhnya kepada Kantor 

Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi  Kabupaten Gianyar. 

- Sumber Daya Manusia  

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman bidang tugas belum 

optimal, sehingga untuk mewujudkan tenaga yang profesional di 

bidang Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi, sangat perlu diadakan 

pelatihan – pelatihan ( Diklat ) dengan demikian pemerintah yang baik 

 ( Goodgoverment ) dapat terwujud. 

- Sarana dan Prasarana  

Keterbatasan sarana dan prasarana sangat kurang mendukung kinerja, 

terutama perangkat komputer yang merupakan kunci suksesnya untuk 

dapat mewujudkan Perpustakaan Elektronic ( e-library )  
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BAB V 

RENCANA PORGRAM KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA 

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATOR. 

 

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran SKPD Kantor Perpustakaan 

Arsip dan  Dokumentasi Kabupaten Gianyar, sudah ditempuh program dan 

kegiatan(aktivitas) SKPD sebagai berikut : 

A. Rencana Program. 

Sesuai dengan pola dasar Pembangunan Lima Tahun Daerah, Program . 

Gianyar telah ditetapkan nomenklaturnya, untuk dapat mewujudkan  

 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 Mewujudkan pelayanan Perpustakaan yang prima 

 Meningkatkan Pengawasan di Bidang Kearsipan. 

 Meningkatkan kemampuan staf pengelola kearsipan  

 Meningkatkan Manajemen Kearsipan. 

 Menyediakan peralatan kantor yang memadai. 

 Meningkatkan kerjasama dengan semua unit kerja. 

 Meningkatkan pembinaan kearsipan. 

 Meningkatkan  teknis dan pembinaan kearsipan  

 Meningkatkan program aplikasi yang ada  

 Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur pemerintah. 

B. Kegiatan (aktifitas) Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 

Kabupaten Gianyar 

Kegiatan (aktifitas) organisasi yang akan dilaksanakan untuk dapat 

mewujudkan tujuan,sasaran kebijakan dan program Kantor Perpustakaan 

Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar, 

- Melaksanakan Sosialisasi dan Pemasyarakatan Minat Baca  

-  Melaksanakan Konsultasi Tehnis Minat Baca 

-  Melaksanakan Layanan Jasa Perpustakaan. 

- Melaksanakan Perbaikan bahan Pustaka. 

- Melaksanakan penjilidan Surat Kabar / Majalah 

- Mengadakan Diklat, Bintek Perpustakaan dan Arsip. 

- Melaksanakan layanan jasa kearsipan kepada seluruh SKPD Kab 

Gianyar 

C.  Indikator Kinerja 

 Indikator kenerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan 

pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif pada Kantor Perpustakaan 

Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar ada beberapa Indikator 



 

27 

 

Kinerja untuk mengukur pencapaian visi dan misi yang telah diuraikan di 

depan. Indikator kenerja tersebut adalah : 

 

a. Pengembangan Minat dan Budaya Baca. 

Pengembangan ninat dan budaya baca merupakan hal yang prinsip 

karena sampai saat ini minat dan budaya baca masyarakat pada 

umumnya masih kurang. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu 

langkah- langkah sebagai berikut : 

-   Melaksanakan Sosialisasi dan Pemasyarakatan Minat Baca  

-   Melaksanakan Konsultasi Tehnis Minat Baca 

-   Melaksanakan Layanan Jasa Perpustakaan. 

b. Pelestarian Bahan Pustaka. 

Bahan pustaka baik tercetak maupun terekam lama kelemahan secara 

fisik akan mengalami kerusakan, namun kandungan informasinya 

masih diperlukan oleh pustaka sebagai sumber informasi. Maka perlu 

diadakan pembenahan: 

-    Melaksanakan Perbaikan Bahan Pustaka 

-    Melaksanakan Fumigasi Bahan Pustaka 

-    Melaksanakan Reproduksi Bahan Pustaka 

c. Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah 

 Kualitas Aparatur adalah salah satu modal dasar untuk 

mengeksiskan lembaga teknis baik Perpustakaan maupun Arsip. 

Kondisi di Lapangan dari berbagai jenis Perpustakaan yang ada 

belum semuanya dapat dikelola secara professional, begitu halnya 

dengan Arsip, maka perlu diadakan: 

- Melaksanakan Bintek Perpustakaan 

- Melaksanakan Bintek Kearsipan 

- Melaksanakan Rapat Koordinasi 

- Mengembangkan berbagai jenis perpustakaan. 

d. Pengembangan Bahan Pustaka 

 Sebagai sumber informasi, Bahan Pustaka baik karya cetak 

maupun karya rekam merupakan jantungnya Perpustakaan. Karena 

tanpa adanya dukungan bahan pustaka yang memadai, maka 

Perpustakaan tidak dapat menjalankan fungsi maksimal. untuk itu 

perlu dilakukan berbagai hal : 

- Pengadaan bahan pustaka. 

- Pengembangan Informasi 

e. Peningkatan Pengelola Kearsipan 
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Arsip memiliki nilai sejarah yang sangat vital sebagai alat balik 

dari segala aktivitas. Untuk menjaga dan mengamankan nilai 

tersebut,hendaknya dilaksnakan sebagai berikut: 

- Mengadakan sarana dan prasarana Arsip 

- Mengadakan Alih Media Arsip 

- Melaksanakan Penilaian dan Penyusunan Arsip 

f. Peningkatan Layanan Arsip. 

Sampai saat ini belum semua pemilik arsip menetapkan peran dan 

fungsi arsip itu sendiri, bahkan kadang – kadang dianggap tidak 

penting, sedangkan arsip itu sendiri disamping memiliki nilai sejarah 

juga sebagai dasar pembuatan program, maka perlu ditetapkan 

langkah – langkah sebagai berikut: 

- Melaksanakan sosialisasi Arsip 

- Penggalian Informasi Arsip 

- Mensosialisasikan pentingnya nilai arsip. 

g. Peningkatan Penelusuran Arsip 

 Sebagai dasar pembuatan program, maka perlu diadakan 

perbendaharaan kearsipan melalui beberapa hal: 

- Melaksanakan Penelusuran Arsip. 

- Melaksanakan Reproduksi Arsip.  

D. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. 

    Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan di bidang 

perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Gianyar maka program – 

program dan kegiatan disusun berdasarkan kelompok sasaran dan pendanaan 

indikatif selama 5 tahun sebagaimana pada table terlampir. 

E. Indikator Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD. 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi – misi serta kebijakan yang 

telah dijelaskan sebelumnya,disusun program – program prioritas 

pembangunan beserta indiator kinerja yang diharapkan dapat dicapai pada 

periode RPJMD 2013 – 2018 

Porgram – program prioritas pembangunan disajikan secara rinci dan 

berkesinambungan mulai dari kebijakan, program, uraian indicator serta target 

capaian kinerja tahunan, sebagaimana table terlampir 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA KPAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN 

SASARAN RPJMD 

 

 
 

 

 

NO 

 

 

 

INDIKATOR 

KONDISI 

KINERJA 

PADA AWAL 

PERIODE 

RPJMD 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 

(dalam jutaan rupiah) 

KONDISI 

KINERJA 

PADA 

AKHIR 

PERIODE 

RPJMD 

  Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 

 

 

 

 

 

Peningkatan 

honor non PNS 

dan lancarnya 

administrasi 

perkantoran 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

482,87 

 

531,16 

 

584,28 

 

 

642,70 

 

706,97 

 

100% 

2 

 

1.Tersedianya 

kendaraan 

dinas  untuk 

Operasional  

Kantor dengan 

lancar dan baik    

2.Tersedianya 

gedung kantor 

yang layak dan 

baik 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

100,96 

 

 

 

 

13,20 

 

 

 

111,06 

 

 

 

 

14,52 

 

 

 

122,16 

 

 

 

 

15,97 

 

 

 

134,38 

 

 

 

 

17,57 

 

 

 

147,82 

 

 

 

 

19,33 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

3 

 

1. Tersedianya  

bahan pustaka 

yang memadai 

2.Terbinanya 

peserta lomba 

perpustakaan 

3.Meningkatnya 

prosentase  

minat baca 

masy melalui 

lomba dalam 

rangka hari 

kunjung  

perpustakaan 

dan bulan 

gemar 

membaca 

4.Prosentase 

perpustakaan 

desa/ kel yang 

baik dan 

handal  dlm 

melayani masy 

5. Prosentase 

koleksi  buku 

perpustakaan  

6.Meningkatnya 

layanan pusling 

di Kab.Gianyar 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

45,02 

 

 

44,72 

 

 

80,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76,09 

 

 

 

 

 

304,66 

 

 

36,25 

 

 

49,52 

 

 

49,19 

 

 

88,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,70 

 

 

 

 

 

335,12 

 

 

36,602 

 

 

 

54,47 

 

 

54,11 

 

 

97,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92,07 

 

 

 

 

 

368,64 

 

 

46,22 

 

 

 

59,92 

 

 

59,52 

 

 

107,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101,27 

 

 

 

 

 

405,50 

 

 

52,00 

 

 

 

65,91 

 

 

65,47 

 

 

117,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,40 

 

 

 

 

 

446,05 

 

 

57,27 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

100% 
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1. Peningkatan 

kemampuan 

pengetahuan 

kearsipan 

2. Terwujudnya 

pelayanan arsip 

yang cepat dan 

tepat 

3. Terwujudnya 

pengelolaan 

arsip sesuai 

ketentuan 

 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

 

80% 

 

 

 

80% 

 

 

37,63 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

80,00 

 

 

40.00 

 

 

 

45,00 

 

 

 

50,00 

 

 

 

88,00 

 

 

44,00 

 

 

 

49,50 

 

 

 

51,00 

 

 

 

96,80 

 

 

48,40 

 

 

 

54,41 

 

 

 

60,50 

 

 

 

100,48 

 

 

53,24 

 

 

 

59,89 

 

 

 

66,55 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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4.Terpeliharanya 

arsip dengan 

baik 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Terwujudnya 

Dokumentasi 

yang bernilai 

Dokumenter 

 

80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 
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BAB VII 

 

PENUTUP 

 

 Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban untuk melaksanakan kebijakan 

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah suatu system Akuntabilitas yang 

memadai. 

 Dalam Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) telah digunakan Pengukuran 

Kinerja yang merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan untuk memiliki keberhasilan / kegagalan pelaksanaan 

kegiatan, program, sasaran dan kebijakan dengan Persetujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Perpustakaan, Arsip dan 

Dokumentasi Kabupaten Gianyar. 

 Melalui pengukuran kinerja, maka keberhasilan suatu instansi pemerintah akan 

terlihat dari kemampuan sumber daya manusianya mencapai hasil yang maksimal. 

 Demikian Rencana Strategis ( Rentsra ) ini disusun untuk dapat dijadikan 

pedoman bagi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Gianyar dalam 

melaksanakan kegiatan mulai kegiatan dari tahun 2013 sampai tahun 2018. 
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