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ABSTRAK  

Pengelola arsip saat ini masih mempunyai masalah problematik yang melingkupi, 
mulai dari pengelola arsip menjadi pekerjaan yang belum begitu dikenal di 
masyarakat atau tidak populer, dan juga dikenal dengan pekerjaan yang 
membosankan. Permasalahan lainnya jumlah pengelola arsip yang sangat sedikit 
tidak sebanding dengan jumlah lembaga kearsipan yang ada, serta kurangnya 
kesejahteraan bagi pengelola arsip. Selama ini pengelola arsip dianggap menjadi 
orang buangan pada suatu institusi tertentu. Masih banyaknya masalah yang 
melingkupi pekerjaan pengelola arsip, terdapat fenomena berbeda yang cenderung 
kontradiktif dengan masalah yang ada di kelompok pengelola arsip LKPT UGM. 
Pengelola arsip UGM tampil dengan positif seperti tidak terpengaruh dengan 
masalah yang tengah melingkupi pengelola arsip. Pengelola arsip UGM 
menghasilkan banyak karya ilmiah, pelatihan- pelatihan arsip, menjadi pembicara, 
dan menjadi pengelola arsip yang berprestasi. Melihat hal ini, bagaimana dengan 
pengelola arsip LKPT lainnya, seperti LKPT yang baru terbentuk karena 
merespon UU Kearsipan No. 43 Tahun 2009 yaitu LKPT UNAIR dan ITS. Hal ini 
tentunya menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait dengan bagaimana self 
concept (konsep diri) dan self efficacy (efikasi diri) di kelompok pengelola arsip 
LKPT. Peneliti menggunakan konsep dari William H. Fitts untuk melihat 
gambaran self concept dan konsep dari Albert Bandura untuk melihat gambaran 
self efficacy di kelompok pengelola arsip LKPT.Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif deskriptif. Metode pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 responden. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan gambaran untuk self concept di kelompok pengelola 
arsip LKPTdapat dilihat dari setiap komponen dimensi internal dan ekternal yang 
menyusunya dan untuk gambaran self efficacy di kelompok pengelola arsip 
LKPT) dapat dilihat dari dimensi level, strenght, dan generality.  
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