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ABSTRAK 

  

Kompetensi pada dasarnya menjadi landasan utama bagi setiap orang yang 

memiliki profesi. Begitu juga dengan profesi sebagai arsiparis. Sebagai seseorang 

yang berprofesi sebagai arsiparis, sudah sewajarnya mempunyai kompetensi dasar 

beserta bukti tertulis tentang kearsipan guna melaksanakan tugas maupun 

tanggung jawab sebagai seorang arsiparis yang sesuai dengan peraturan 

pemerintah maupun undang-undang. Kasus yang terjadi di lapangan menunjukkan 

bahwa minimnya jumlah arsiparis yang berkompeten serta kurangnya anggaran 

maupun perhatian dari kepala daerah atau kementrian/lembaga, menjadi kendala 

dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan yang baik sehingga hanya sebagian 

kecil dari Kementrian/Lembaga, perguruan tinggi negeri, BUMN (Badan Usaha 

Milik Negara), pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota, yang benar-benar 

mengelola arsipnya dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran tentang Kompetensi arsiparis pada Badan Arsip dan Perpustakaan Kota 

Surabaya dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dengan 

menggunakan Teknik Total Sampling, yang mengambil seluruh 32 responden dari 

populasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh arsiparis yang diukur 

menggunakan teori kompetensi spencer and spencer, memiliki angka yang cukup 

tinggi yaitu 79,9% pada tingkat pengetahuan dan 81,7% pada tingkat keterampilan 

sehigga dapat dikatakan telah sesuai dengan konsep kompetensi yang telah 

diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah/ANRI khususnya pada sektor-

sektor pemerintahan daerah seperti pada tingkat pemerintah provinsi maupun 

pemerintah kota. 

Kata Kunci : Arsiparis, Kompetensi, Badan Arsip dan Perpustakaan Kota 

Surabaya, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.    
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