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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Tugas utama yang harus dilaksanakan secara optimal yakni tugas dalam 

rangka penyediaan pelayanan publik. Tugas ini wajib dilaksanakan oleh tiap elemen 

lembaga pemerintahan, termasuk salah satunya yakni Kecamatan. Berdasarkan 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa 

Kecamatan memiliki posisi yang strategis bagi suatu daerah kabupaten atau kota 

dalam menyelenggarakan pelayanan publik.1 Lingkup kecamatan yang lebih kecil 

sehingga memiliki peran penting dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. 

Hal ini dikarenakan kecamatan memiliki jangkauan yang lebih dekat dan 

berhubungan secara langsung dengan masyarakat.    

Peran strategis kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik 

bagi masyarakat didukung melalui adanya pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan terpadu satu pintu di kecamatan baik dalam 

bentuk pelayanan perijinan maupun pelayanan non perijinan.  Selain itu, pelayanan 

terpadu di lingkup kecamatan ini merupakan upaya bagi pemerintah guna 

mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai penyedia layanan dengan masyarakat 

sebagai penerima layanan, yang sejatinya dilandasi oleh adanya pendelegasian 

kewenangan dari kepala daerah kepada camat.2 Dengan kata lain pelayanan terpadu 

1 Undang undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerinrah Daerah Pasal 221  
2  Manurung, Agustriani Susanti, dkk. 2018. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi terpadu 

Kecamatan Tethadap Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Sidikang Kabupaten Dairi.  
Jurnal Ilmu Administrasi Publik No 6 Vol 1 Hal 49  
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tingkat kecamatan dapat mendukung upaya pemerintah kabupaten atau kota dalam 

penyediaan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.  

Pelayanan terpadu kecamatan pada dasarnya sangat strategis bagi kabupaten 

atau kota yang memiliki wilayah kecamatan yang cukup luas, termasuk yakni Kota 

Malang. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang meneributkan regulasi yang 

dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terpadu di kecamatan melalui Peraturan 

Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan di 

Kecamatan. Pelayana perizinan ini secara umum terdiri atas beberapa pelayanan 

seperti pelayanan izin usaha, rekomendasi surat nikah, rekomendasi surat izin 

keramaian, rekomendasi surat izin mendirikan bangunan, dan beberapa jenis 

pelayanan lainnya. Bahkan kecamatan juga menjadi salah satu lembaga pemerintah 

yang juga terlibat dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti pelayanan 

pengurusan kartu tabda penduduk, kartu keluarga, dan beberapa pelayanan lainnya.   

Salah satu kecamatan di Kota Malang yang telah melaksanakan pelayanan 

terpadu di kecamatan yakni kecamatan Klojen.  Kecamatan Kolejen Kota Malang 

merupakan kecamatan yang strategis karena berada di pusat Kota Malang. Hal ini 

dikarenakan pada wilayah kecamatan ini terdapat beberapa gedung perkantoran 

pemerintah Kota Malang dan Alun-alun Kota Malang. Sementara itu, Kecamatan 

Klojen terdiri atas 10 kelurahan yang meliputi Kelurahan Kasin, Kelurahan 

Sukoharjo, Kelurahan Kidul Dalem, Kelurahan Kauman, Kelurahan Bareng,  

Kelurahan Gading Kasri, Kelurhan Oro-Oro Dowo, Kelurahan Kljoen, Kelurahan Rampal 

Claket, Kelurahan Samaan, dan Kelurahan Penanggungan. 3  Kondisi ini semakin 

                                                 
3 Badan Pusat Statistik Kota Malang. 2018. Kota Malang Dalam Angka tahun  2018. Kota Malang: 

BPS Kota Malang.  
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menjadikan Kecamatan Klojen sebagai kecamatan yang penting dalam rangka 

penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Malang.  

Di samping itu, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan oleh Kecamatan 

Klojen dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terpadu di lingkup kecamatan 

dapat dilaksanakan dengan melakukan tata kelola yang tepat dan optimal terkait 

arsip yang mendukung proses layanan. Hal ini sangat penting mengingat tata kelola 

arsip dalam suatu organisasi pemerintahan masih dipandang sebagai pekerjaan yang 

remeh, dan masih banyak anggapan bahwa pengurusan arsip merupakan pekerjaan 

yang mudah sehingga cenderung disepelekan dan dikerjakan oleh orang yang 

kurang tepat.4 Padahal ketidak berhasilan dalam pengelolaan arsip akan menjadi 

hambatan besar dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya kesadaran 

terhadap pentingya arsip dapat menghambat proses pengelolaan arsip.    

Kegiatan dalam sebuah organisasi pemerintahan yang terus berkembang 

membuat diperlukan suatu tata kelola arsip yang baik. Masih banyak organisasi yang 

belum baik dalam pengelolaan arsip sehingga menghambat pengambilan keputusan 

karena arsip yang dibutuhkan belum diketemukan. Agar arsip dapat membantu 

kelancaran aktivitas organisasi, maka diperlukan sistem pengelolaan arsip yang 

baik. arsip sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor karena arsip 

merupakan pusat ingatan bagi setiap kegiatan dalam suatu lembaga pemerintahan 

dalam rangka melakukan kegiatan seperti perencanaan, penganalisaan,  

pengambilan keputusan, dan penyediaan pelayanan publik.  

                                                 
4 Haryanti, Riski Yuli dan Joko Wasito. 2018. Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif di  
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Jurnal Ilmu Perpustakaan. Vol 7 No 3 Hal 15  
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Tata kelola arsip yang buruk tentunya dapat menghambat kinerja organisasi 

pemerintahan termasuk di kecamatan, termasuk yakni Kecamatan  

Klojen Kota Malang. Apalagi kecamatan memiliki beragam bentuk pelayanan. 

Dengan kata lain tata kelola arsip yang buruk dapat menghambat proses pelayanan 

dan mengurangi kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Padahal penyediaan 

pelayanan publik yang optimal merupakan salah satu tugas penting bagi Kecamatan 

Klojen. Hal ini sesuai dengan amanat dari Peraturan Walikota  

Malang No 39 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan serta Tata 

Kerja Kecamanatan yang menyatakan bahwa tugas dan fungsi kecamatan termasuk 

pula Kecamatan Klojen yakni menyediakan pelayanan administrasi umum bagi 

masyarakat secara optimal5.   

Selanjutnya, dalam penyediakan pelayanan publik Kecamatan Klojen sangat 

penting untuk mengacu pada beberapa aspek dalam konteks penyediaan layanan, 

seperti pemenuhan standar pelayanan publik.  Menurut Sujadi dalam penyediaan 

pelayanan publik yang berkualitas, organisasi pemerintahan sekurangkurang 

mampu menentukan standar pelayanan yang mana meliputi kejelasan prosedur 

pelayanan, kejelasan waktu penyelesaian pelayanan, kejelasan biaya pelayanan, 

produk pelayanan yang berkualitas, penyediaan sarana dan pra sarana, dan 

kompetensi petugas penyedia layanan.6 Apabila standar pelayanan di Kecamatan 

Klojen telah memenuhi ketentuan tersebut, maka dapat dipastikan pelayanan 

adminitrsasi terpadu kecamatanan baik dalam bentuk pelayanan perizinan dan non 

                                                 
5 Perwali Malang N0 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi  
Serta Tata Kerja Kecamatan. Pasal 3  
6 Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik.  Bandung: Reifika Aditama. 69  
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perizinan serta pelayanan administrasi kependudukan dapat terlaksana dengan baik 

untuk masyarakat.  

Maka dari itu, agar penyediaan layanan publik khususnya pelayanan 

administrasi terpadu di Kecamatan Klojen dapat berjalan dengan optimal dan 

menunjung kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan pula tata kelola 

arsip yang tepat dan administratif. Dengan demikian, berdasarkan pada pemaparan 

di atas, penelitian ini akan mengambil judul mengenai “Tata Kelola  

Kearsipan Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sebagai  

Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi di Kecamatan Klojen Kota  

Malang)  

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana tata kelola kearsipan dalam pelayanan administrasi terpadu di  

Kecamatan Koljen Kota Malang?  

2. Apa faktor penghambat tata kelola kearsipan dalam pelayanan administrasi 

terpadu di Kecamatan Koljen Kota Malang?  

1.3  Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui tata kelola arsip dalam pelayanan administrasi terpadu sebagai 

upaya peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Klojen Kota Malang.  
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2. Untuk mengetahui faktor penghambat tata kelola arsip dalam pelayanan 

administrasi terpadu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di Kecamatan  

Koljen Kota Malang  

  

  

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis, praktis maupun 

akademis, yakni sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis   

a. Hasil dari penelitian ini secara teoristis di harapkan agar dapat memperoleh 

pengetahuan yang lebih tentang penerapan tata kelola arsip dalam pelayanan administrasi 

terpadu di Kecamatan Koljen Kota Malang.  

b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang memiliki 

kaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan secara umum maupun terkait 

tata kelola arsip di lingkup kecamatan secara khusus.  

c. Sebagai  bahan  kajian  dan  sumbangan  pemikiran  bagi  upaya  

pengembangan ilmu Politik dan Pemerintahan, khususnya pada aspek kajian tata kelola 

arsip dalam pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Koljen Kota  

Malang.   

2. Manfaat Praktis  

a.  Sebagai bahan masukan bagi pihak Kecamatan Klojen Kota Malang dalam 

melaksanaan tata kelola arsip dalam pelayanan administrasi terpadu.  



      7  

    

1.5  Definisi Konseptual  

Definisi konseptual adalah satuan arti yang mewakili sejumlah obyek yang 

mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap obyek-obyek yang dihadapi, sehingga obyek-obyek ditempatkan 

dalam golongan tertentu. Obyek-obyek dihadirkan dalam bentuk representasi mental 

tak berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk satu kata7. 

Dengan demikian perlu peneliti definisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan 

tema dalam penelitian ini diantaranya adalah:  

1. Tata Kelola Kearsipan  

Tata kelola adalah seperangkat unsur yang saling berkaitan secara teratur, 

sehingga membentuk suatu kesatuan, susunan yang teratur dari suatu pandangan, 

teori, asas dan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

dan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengembalian. Selain 

itu. Tata kelola juga dapat diartikan sebagau sebuah proses yang khas, yang terdiri 

dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumbersumber lainnya8. Dengan 

demikian, dalam suatu organisasi, tata kelola merupakan upaya yang dilakukan agar 

kegiatan-kegiatan dapat terlaksana dengan optimal sehingga dapat mencapai tujuan 

dari organisasi yang bersangkutan.  

Arsip merupakan intrumen penting dalam pelakasanaan kegiatan 

perkantoran, khususnya di organisasi atau lembaga pemerintahan. Arsip adalah 

                                                 
7 Djamarah Syaiful Bahri. 2008. Psikologi Belajar. Jakarta : Rineka Cipta Hal 30  
8 Hasibuan, Malayu. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia:Pengertian Dasar, Pengertian, dan  

Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, Hal 3  
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rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 

lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.9 Arsip mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi sebuah kantor, maka keberadaan arsip perlu mendapatkan perhatian 

khusus sehingga keberadaan arsip pada sebuah kantor benar-benar menunjukkan 

peran yang sesuai dan dapat mendukung penyelesaian pekerjaan yang dilakukan 

semua personil dalam kantor tersebut.10  Dengan demikian arsip menjadi bagian 

yang penting dalam preses tata kerja perkantoran di tiap institusi manapun, termasuk 

yakni organisasi pemerintahan.  

2. Pelayanan Publik  

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/ 

atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik.11 Selain itu pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai kegiatan 

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundangundangan 11 . Dengan demikian pelayanan publik secara sederhana 

                                                 
9 Sugiarto, Agus dan Teguh Wahyono. 2008. Manajemen Kerasipan Modern. Yogyakarta: Gava Media   
10 Basuki, Sulistyo. 2003. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hal 13 11 

Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentan Pelayanan Publik. Bab 1 Pasal 1.   
11 Mahmudi. 2010.  Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Sekolah Tinggi Ilmu 

Manajemen YKPN. Yogyakarta. Hal 22  
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dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah.  

Pelayanan publik haruslah bersifat adil untuk semua warga negara tanpa 

diskriminatif dan dapat dipertanggung-jawabkan menghasilkan kepercayaan publik  

3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan merupakan salah satu bentuk 

pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang lebih berkualitas. Pelayanan 

administrasi terpasu kecamatan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendekatkan 

pelayanan administratif di masyarakat dengan menggunakan pendekatan satu pintu 

yang mana sistem pelayanan dimulai dari proses pengajuan permohonan dari 

masyarakat hingga proses pengambilan hasil layanan diselesaikan melalui datu 

lokasi.12   

1.6  Definisi Operasional  

  Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati 13 . 

Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Tata kelola Kearsipan dalam pelayanan administrasi terpadu sebagai upaya 

peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Koljen Kota Malang.  

a. Mekanisme penataan arsip dalam pelayanan administrasi terpadu di  

                                                 
12 Eko, Rizqi Fajar. 2015. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  
Dalam Upaya Meningkatan Kualitas Pelayanan Publik. (Studi pada Pelayanan e-KTP di  
Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo).  Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 2 No 11 Hal 3  
13 Azwar, Saifuddin. 2003. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Hal 74  
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Kecamatan Klojen  

b. Dukungan sarana dan pra sarana penataan arsip pada pelayanan administrasi 

terpadu di Kecamatan Klojen  

c. Pengawasan dalam penataan arsip pada pelayanan administrasi terpadu di 

Kecamatan Klojen  

2. Faktor penghambat tata kelola kearsipan dalam pelayanan administrasi 

terpadu sebagai upaya peningkatan pelayanan publik di  

Kecamatan Klojen Kota Malang.  

a. Terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas penyimpanan arsip   

b. Kurangnya kemampuan SDM pegawai Kecamatan Klojen dalam proses  

tata kelola kearsipan pelayanan terpadu.  

1.7  Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, dimana penelitian kualitatif menurut Bodgan & Taylor dalam Gunawan 

yakni “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang 

diarahkan pada latar dan individu secara holistic (utuh)”. 14 Adapun langkahlangkah 

metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

                                                 
14 Gunawan, Imam.  2013.  Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta:  Bumi Aksara. Hal 

82  
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, Di mana pengertian 

penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah sebagai berikut: “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain.15 Sehingga dalam penelitian ini hanya 

akan mendeskripsikan mengenai fenomena sosial yang terjadi dilapangan.   

2. Subyek Penelitian  

Subjek penelitian dapat dipahami sebagai pihak/orang yang nantinya 

menjadi sampel dalam penelitian dan menjadi pihak yang terwawancarai atau 

informan. Apabila dalam penelitian kuantitatif sampel merupakan bagian dari 

populasi, pada penelitian kualitatif sampel merupakan orang-orang yang dipandang 

tahu terkait situasi sosial tertentu. Penentuan orang yang diwawancarai dilakakukan 

secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.17 Oleh 

karena itu, pengambilan sampel pada penelitian kualitatif disebut purposive 

sampling. Selanjutnya, berdasarkan purposive sampling, peneliti menentukan 

beberapa informan atau subjek penelitian yang dianggap mengetahui dan paham 

terkait tata kelola arsip pada pelayanan administrasi terpadu di  

Kecamatan Klojen yakni:  

a. Kepala atau Sekretaris Kecamatan Klojen  

b. Staf pegawai Kecamatan Klojen  (3 orang)  

c. Masyarakat Klojen (5 orang)  

3. Sumber Data  

                                                 
15 Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA. Hal 5 
17Ibid, Hal 216  
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Untuk memperoleh data yang akurat harus didukung dengan sumber 

informasi dan data yang valid. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang 

berhubungan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga data harus 

didapatkan dari sumber yang terpercaya. Hal tersebut guna mendukung kaidah 

keilmiahan dan memperoleh data yang didapatkan dari sumber yang relevan. 

Menurut  Sugiyono terdapat dua sumber data yang dilakukan dalam penelitian 

kualitatif yaitu sumber data primer atau sekunder.16 Kesua sumber data ini akan 

sangat mendukung proses penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian yang dilakukan 

ini terdapat dua sumber data, yaitu:  

a. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

peneliti, untuk diamati dan dicatat.19 Data primer yang dimaksud adalah kata-kata 

dan tindakan yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak 

terkait yang akan menjadi informan. Adanya informasi yang diberikan oleh pihak 

yang terlibat, dapat menggali fenomena yang akan diteliti secara lebih mendalam. 

Adapun pihak-pihak yang dijadikan informan sebagai proses penggalian data dan 

informasi pada penelitian ini yakni, kepala atau sekretaris dan staf pegawai  

Kecamatan Klojen Kota Malang.  

b. Data Sekunder  

Definisi data sekunder menurut Sarwono adalah data yang sudah tersedia 

sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.17 Data sekunder merupakan data 

                                                 
16 Ibid Sugiyono. 2008. hlm. 225 19 
Ibid.  
17 Sarwono, Jonathan. 2007. Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS. Yogyakarta : Andi 

Offset. Hal 123  
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yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder digunakan sebagai pendukung 

dalam menguatkan penelitian. Selain itu, data sekunder merupakan data telah jadi 

dan tinggal dimanfaatkan oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi 

salinan peraturan atau kebijakan, profil instansi atau lembaga terkait yakni pihak 

Kecamatan Klojen Kota Malang.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Observasi adalah perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang ingin 

dicapai dapat berupa perilaku yang dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat 

dihitung, dan dapat diukur. Tujuan tersebut adalah untuk mendeskripsikan 

lingkungan yang diamati, individu-individu yang terlihat beserta aktivitas yang 

berlangsung dalam lingkungan yang diamati dan perilaku yang dimunculkan serta 

makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.18 Sedangkan merujuk 

pada pengertian bahasa, pengertian dari observasi adalah memperhatikan dan 

mengamati. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa observasi adalah berupa 

metode pengumpulan data dengan melaksanakan kegiatan pengamatan. Tujuannya 

adalah untuk mengetahui informasi yang lebih mendetail dan kejelasan dari setiap 

fenomena yang terjadi di lapangan yakni proses tata kelola arsip pada pelayanan 

administrasi terpadu di Kecamatan Klojen.  

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan 

melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh 

orang lain tentang subjek yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku 

                                                 
18 Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika. hlm. 131-132  
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dalam berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang diperoleh dari dokumen atau 

catatan resmi instansi yang diteliti.19 Pada umumnya, dokumentasi dalam penelitian 

ini adalah berupa gambar-gambar, foto-foto, rekaman wawancara, dokumen-

dokumen resmi, dan lain sebagainya yang berasal dari lembaga atau instansi yang 

diteliti sesuai dengan kebutuhan kebutuhan penelitian.  

Beberapa dokumen tersebut dapat berupa profil Kecamatan Klojen, Rencana Kerja 

Kecamatan Klojen tahun 2017 dan 2018, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LkjIP) 

Kecamatan Klojen tahun 2018 serta beberapa foto dokumentasi proses tata kelola arsip 

pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Klojen.   

c. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan, dan 

pihak yang lain adalah terwawancara/informan yaitu orang yang memberikan 

jawaban atas pewawancara.20  Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah 

wawancara baku terbuka, yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat 

pertanyaan baku dan para subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai 

sehingga mereka yang diwawancarai memahami dan mengetahui maksud tujuan 

wawancara itu. Dengan jenis wawancara tersebut informan dapat menjawab secara 

bebas dan permasalahan yang termuat dalam pertanyaan dapat terjawab dengan 

baik.Definisi dari wawancara menurut ahli adalah tehnik mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan yang menjadi 

subjek penelitian agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Wawancara 

                                                 
19 Ibid. Hal 143    
20 Ibid  Hal 144  
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dilakukan dengan informan yakni Kepala atau Sekretaris dan staf pegawai 

Kecamatan Klojen.  

5. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Klojen Kota Malang yang 

beralamat di Jalan Surabaya No 3A, Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan  

Klojen, Kota Malang.  

6. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan tahapan yang penting dalam proses penelitian 

secara keselutuhan. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan urian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalan analisis data 

kualitatif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggunakan teknik analisa data 

yang dikemukan oleh Miles, Huberman dan Saldana21, analisa data kualitatif terdiri 

dari tiga komponen, yaitu :  

a. Data Condensation  

Data condesation atau kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, 

pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan dan upaya mentranformasikan data 

yang muncul dari catatan lapang yang tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan 

bahan-bahan lainnya.22 Proses ini tidak hanya berarti pelaksanaan pengumpulan 

data, namun juga melaksanakan pemilahan dan pemfokusan data sesuai dengan 

                                                 
21 Miles, Mattew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis: A 

Methods Sourcebook.  California: Sage Publications Inc.   
22 Ibid Hal 30    
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kebutuhan penelitian. Karena memang dalam proses pengumpulan data, peneliti 

harus harus cermat melakukan kondensasi mana data yang bersifat informatif dan 

menjawab permasalahan penelitian.  

b. Data Dysplay  

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data yang adalah mendisplay atau 

menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk bagan, hubungan antar kategori, dan dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi dan merencanakan tahapan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut23. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil kondesasi data untuk diolah 

ketahapan selanjutnya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan suatu 

kesimpulan terkait proses tata kelola arsip pada pelayanan  administrasi terpadu 

Kecamatan Klojen.   

c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan  

Langkah ketiga dalam kegiatan analisis data yakni melakukan penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan yang bersifat final mungkin tidak muncul hingga 

pengumpalan data selsesai, karena itu sangat menentut kecermatan penelti dalam 

proses-proses sebelumnya. 24   Selain itu, dalam proses nya peneliti juga harus 

melakukan verifikasi hasil kesimpulan dengan menilik kembali catatan lapang atau 

argumentasi yang telah dibuat sehingga terwujud kemantapan hasil penarikan 

kesimpulan. 25  Hal ini dilaksanakan agar validitas data dapat terpunuhi dalam 

penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian terkait proses tata kelola rasip yang 

                                                 
23 Ibid  
24 Ibid Hal 31  
25 Ibid  
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dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Klojen pada pelayanan administrasi terpadu 

kecamatan dapat menghasilkan kesimpulan yang mana sesuai dengan konsep atau 

teori dan realitas fenomena yang terjadi.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


