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KATA PENGANTAR

Arsip harus dikelola dengan baik, 

benar, logis, efisien, sistematis serta 

berpedoman pada aturan aturan 

tertentu. Adapun tujuan pengelolaan 

arsip yaitu dapat menyediakan arsip 

yang tepat, pada waktu yang cepat, 

lengkap dan diberikan kepada orang 

atau pihak yang berhak.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya
dengan perkenan dan ridho-Nya semata Proyek Perubahan dengan judul ” Peningkatan Pelayanan Data
Dan Informasi Kearsipan Berbasis Digital” yang merupakan inovasi proyek perubahan Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Riau dapat selesai dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.
Pada kesempatan yang baik ini, disampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Bapak H. JONI IRWAN, SH MH selaku Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Riau yang

telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dan motivasi selama proses penyusunan
Rancangan Proyek Perubahan;

2. Bapak Drs. ANANG TRIONO, M.M, selaku Coach yang telah memberikan arahan dan bimbingan
dalam penyusunan Proyek Perubahan;

3. Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Bapak Aries
Agung Paewei, yang telah berkenan menampatkan kami pada BPSDA Provinsi Jawa Timur;

4. Bapak-bapak Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Propinsi Jawa Timur
yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan
Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022.

5. Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022, yang telah
mengisi hari-hari selama pelaksanaan PKN dengan serius namun penuh kekeluargan dan
kebahagian;

6. Seluruh pejabat eselon III dan IV serta staf yang telah memberikan dukungan dan kerja samanya
hingga selesainya penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Proyek Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Oleh
karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan
Rancangan Proyek Perubahan ini. Akhirnya di harapkan semoga Proyek Perubahan ini dapat
memberikan pedoman pelaksanaan Proyek Perubahan kami.

Surabaya, 07 Desember 2022
Project Leader,

HERMAN, SH.,M.Si
NDH : 25



Betapa besar manfaat arsip dalam kegiatan
administrasi terutama bagi pimpinan organisasi
sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan.
Akan tetapi, saat ini belum didukung oleh sistem
pengelolaan arsip yang baik, akibatnya arsip hanya
difungsikan saat diperlukan saja. Hal ini terjadi karena
masih kurangnya pengertian tentang masalah
kearsipan dan arti pentingnya arsip itu sendiri,
sehingga hal ini menjadi penyebab utama timbulnya
permasalahan dalam tata kelola kearsipan..

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala Biro. Kepala Biro
Umum mempunyai tugas membantu Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif pada Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Keuangan, dan Bagian Tatausaha dan
Rumah Tangga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro Umum
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan
fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Biro
Umum

Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau terdapat beberapa Isu Aktual
yang sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam hal
memberikan pelayanan Data dan Informasi kearsipan kepada internal, instansi
vertikal dan masyarakat.

Banyak permasalahan yang dihadapi, sehingga memberikan ruang pada media
elektronik sebagai alternatif dalam pengelolaan arsip. Dalam terminologi kearsipan,
media elektronik dikelompokan sebagai arsip media baru. Salah satu bentuk
penyimpanan arsip media baru adalah media digital.

Abstrak
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Definisi Arsip menurut Undang Undang Nomor

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip
merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa
dalam berbagai bentuk dan media sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yangdibuat dan diterima oleh
lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Setiap kegiatan dalam organisasi apa saja, baik
lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan dan perseorangan
selalu bersentuhan dan berkaitan dengan
masalah arsip. Setiap proses administrasi di
dalam organisasi pasti memerlukan arsip,
karena arsip merupakan salah satu media dan
sumber informasi dalam rangka perencanaan,
penganalisaan, perumusan kebijaksanaan,
pengambilan keputusan, pembuatan laporan,
penilaian, pengendalian dan bahan
pertanggungjawaban

Betapa besar manfaat arsip dalam kegiatan
administrasi terutama bagi pimpinan organisasi
sebagai penentu kebijakan dan pengambil
keputusan. Akan tetapi, saat ini belum
didukung oleh sistem pengelolaan arsip yang
baik, akibatnya arsip hanya difungsikan saat
diperlukan saja. Hal ini terjadi karena masih
kurangnya pengertian tentang masalah
kearsipan dan arti pentingnya arsip itu sendiri,
sehingga hal ini menjadi penyebab utama
timbulnya permasalahan dalam tata kelola
kearsipan..

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau
dipimpin oleh Kepala Biro. Kepala Biro Umum
mempunyai tugas membantu Gubernur melalui
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan dan
pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif pada Bagian Perlengkapan
Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Keuangan,
dan Bagian Tatausaha dan Rumah Tangga. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro Umum
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, pelaksanaan administrasi dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Biro
Umum

Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau
terdapat beberapa Isu Aktual yang sangat
mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi,
khususnya dalam hal memberikan pelayanan Data
dan Informasi kearsipan kepada internal, instansi
vertikal dan masyarakat.

LATAR BELAKANG



Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau
masalah-masalah yang dihadapi terutama dalam
pengelolaan arsip adalah :
1. Arsip diterima kemudian disimpan tetapi tidak

dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat
ketika diperlukan.

2. Arsip semakin hari semakin bertambah
volumenya, akibat dari pertambahan volume
tidak bernilai guna bercampur aduk atau dengan
kata lain naskah arsip dan non arsip bercampur
jadi satu.

3. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih
dalam pengelolaan kearsipan, bahkan tidak
jarang bagian kearsipan dikelola oleh sumber
daya manusia yang belumber pengalaman, saat
ini belum ada calon tenaga fungsional arsiparis
yang didiklat kearsipan.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk
pelaksanaan kearsipan dinamis.

5. Belum dimanfaatkannya perkembangan
teknologi informasi sebagai media penyimpanan
data dan arsip

Dampak negatif yang paling terasa akibat tidak
terkelolanya dengan baik masalah kearsipan ini
adalah sulitnya menemukan data atau informasi
yang diperlukan oleh stakeholder atau pihak lain
yang berhak. Kalaupun arsip tersebut dapat
ditemukan, terkadang memerlukan waktu yang
cukup lama dalam pencariannya.

Dalam praktik pengelolaan arsip berbasis kertas,
banyak permasalahan yang dihadapi, sehingga
memberikan ruang pada media elektronik sebagai
alternatif dalam pengelolaan arsip. Dalam
terminologi kearsipan, media elektronik
dikelompokan sebagai arsip media baru. Salah satu
bentuk penyimpanan arsip media baru adalah
media digital.

Media digital biasanya memerlukan alat
bantu berupa komputer, karena tidak dapat
dibaca secara langsung. Arsip yang disimpan
dalam bentuk digital dapat berupa gambar,
suara, video, tulisan yang dapat dijadikan
sebuah data dalam bentuk biner (binary),
dapat diolah dalam program komputer dan
disimpan dalam media penyimpanan data
digital.

Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan
Daerah

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional
Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemusnahan Arsip

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional
Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelamatan Arsip, Penggabungan
atau Pembubaran Lembaga Negara
dan Perankat Daerah

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses
Arsip Dinamis



Daftar Arsip yang dimusnahkan



NAMA GAGASAN 
PROYEK PERUBAHAN 
& DESKRIPSI

1. Nama Gagasan Proyek Perubahan
PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN
INFORMASI KEARSIPAN BERBASIS DIGITAL

2. Deskripsi Proyek Perubahan
Sekretariat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan
Gubernur Riau Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau
Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif. Untuk menjalankan tugas pokok
sebagaimana tersebut diatas Sekretaris Daerah
menyelenggarakan fungsi pengoordinasian
penyusunan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah, pelayanan administratif dan
pembinaan aparatur sipil Negara pada Instansi
Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.



AREA DAN
FOKUS 
PERUBAHAN

1. Area Proyek Perubahan

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang road map
reformasi birokrasi 2020-2024 yang menjadi tindak
lanjut dari Perpres 81 tahun 2010 tentang grand
design reformasi birokrasi 2010-2025. Bahwa
terdapat delapan area perubahan, diantaranya
adalah :

1) Mindset dan Cultural Set Aparatur. Prilaku
negatif birokrat telah memberi kesan negatif.
Kesan lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak
peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya
telah menjadi handycap. Untuk itu perubahan
mental aparatur harus didorong agar tercipta
budaya kerja positif yang kondusif bagi
terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,
efektif, dan efisien serta mampu memberikan
pelayanan yang berkualitas.

2) Penguatan Pengawasan. Lemahnya sistem
pengawasan menimbulkan banyaknya
penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Kelemahan pengawasan yang kronis telah
merubah menjadi sebuah kebiasaan negatif
tersebut menjadi budaya. Karena itu perubahan
atau penguatan sistem pengawasan sangat
diperlukan.

3) Akuntabilitas Kinerja. Kemampuan Pemerintah
dalam menunjukkan kinerja yang mampu
menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat)
bagi masyarakat masih sering dipertanyakan,
untuk itu penguatan penerapan akuntabilitas
kinerja akan mendorong birokrasi berkinerja
lebih akuntabel dan transparan. Sehingga
penilaian kinerja dan prestasi kerja akan lebih
dapat dipertanggungjawabkan



4) Kelembagaan (Penataan dan Penguatan
Organisasi). Struktur organisasi yang terlalu
gemuk dan panjangnya rentang kendali,
menyebabkan birokrasi yang berbelit, pelayanan
dan pengambilan keputusan yang lambat, serta
timbulnya budaya feodal aparatur. Karena itu,
perubahan pada sistem kelembagaan akan
mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan
proses pelayanan dan pengambilan keputusan
dalam birokrasi.

5) Penataan Tata Laksana. Kejelasan proses
bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi
pemerintah juga sering menjadi kendala.
Seringkali proses pelayanan berjalan tanpa
kepastian, karena belum terbentuknya sistem
tatalaksana yang baik. Perubahan sistem
tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka
mendorong efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga
untuk mengubah mental dan cara berfikir
aparatur.

6) Penataan SDM Aparatur. Manajemen SDM yang
baik sejak dari perencanaan pegawai,
pengadaan, hingga pemberhentian akan
berpotensi menghasilkan SDM yang tidak
kompeten. Hal ini tentunya berpengaruh pada
kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan. Untuk itu, perubahan pengelolaan
SDM harus dilakukan untuk memperoleh SDM
yang profesional.

7) Peraturan Perundang-undangan. Tumpang tindih
peraturan perundang-undangan dan disharmoni,
sering dimanfaatkan oleh aparatur untuk
kepentingan pribadi yang dapat merugikan
negara. Untuk menghindari hal tersebut,
perubahan/penguatan terhadap sistem
peraturan perundang-undangan yang lebih
efektif sangatlah dibutuhkan demi kepentingan
masyarakat.

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Penerapan manajemen pelayanan publik
saat ini belum sepenuhnya mampu
mendorong peningkatan kualitas
pelayanan, yang lebih cepat, murah,
berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas,
dan terjangkau. Penguatan manajemen
pelayanan publik menjadi krusial,
sehingga diharapkan mampu mendorong
peningkatan profesionalisme penyedia
pelayanan serta peningkatan kualitas
pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas area
perubahan yang kami ambil adalah area
perubahan Penataan Tatalaksana, yaitu pada
penataan pengelolaan arsip Arsip yang
disimpan dalam bentuk digital dapat berupa
gambar, suara, video, tulisan yang dapat
dijadikan sebuah data dalam bentuk biner
(binary), dapat diolah dalam program
komputer dan disimpan dalam media
penyimpanan data digital.

2. Fokus Proyek Perubahan

Fokus Proyek perubahan, Sesuai dengan
Inovasi Administrasi Negara, proyek
perubahan Peningkatan Pelayanan Data Dan
Informasi Kearsipan Berbasis Digital” berada
pada Inovasi Teknologi. Dimana dalam
penataan arsip nantinya akan menggunakan
teknologi informasi.



Tujuan proyek perubahan 
“PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN  
INFORMASI KEARSIPAN BERBASIS 
DIGITAL” yaitu :

1. Tujuan Jangka Pendek ( 2 bulan )
a) Menyusun dan menetapkan Kebijakan

Pengelolaan Data Dan Kearsipan Berbasis
Digital pada Biro Umum Setda Provinsi
Riau

b) Melakukan inventarisasi data kearsipan
c) Melakukan digitalisasi data kearsipan

yang tersimpan pada Biro Umum Setda
Provinsi Riau

d) Publikasi internal Setda Provinsi Riau.

2. Tujuan Jangka Menengah ( 1 – 2 tahun )
a) Menerapkan Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis untuk lingkup Sekretariat
Daerah Provinsi Riau

b) Melakukan pengawasan dan pembinaan
pada SDM Arsiparis dan peningkatan
sarana prasarana kearsipan.

3. Tujuan Jangka Panjang ( 2 – 3 tahun )
✓ Pengembangan Sistem Informasi

Kearsipan Dinamis di Sekretariat Daerah
Provinsi Riau.

MANFAAT 
PROYEK PERUBAHAN

Manfaat dari proyek perubahan dibagi 

menjadi manfaat internal dan manfaat 

eksternal, yaitu manfaat yang dapat 

memberikan nilai tambah dan dirasakan oleh 

instansi unit kerja maupun stakeholder.

a) Manfaat internal :
• Untuk memudaham pencarian arsip

secara cepat, tepat pada Sekretariat
Daerah Provinsi Riau.

• Untuk menciptakan informasi data dan
kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
yang lebih tepat akurat akuntable dan
autentik .

• Untuk meningkatkan pemahaman dan
pengetahuan arsiparis dan pengelola
kearsipan Biro Umum Setda Provinsi Riau.

b) Secara eksternal :
• Mempercepat proses pengelolaan data

yang dibutuhkan oleh stakeholder
• Memudahkan penyampaian informasi

arsip yang dibutuhkan.

TUJUAN
PROYEK
PERUBAHAN



OUTPUT
KUNCI

Output dan Outcome merupakan keluaran produk inovasi yang
terdapat dalam proyek perubahan beserta benefit yang hendak
dicapai dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan, output
kunci yang akan dicapai pada proyek perubahan ini dapat dijelaskan

sebagai berikut :

OUTPUT DAN OUTCOME PROYEK PERUBAHAN

OUTPUT
1. Menyusun dan menetapkan Kebijakan

Pengelolaan Data Dan Kearsipan
Berbasis Digital pada Biro Umum Setda
Provinsi Riau Deskripsi :
Menyusun dan menetapkan Kebijakan
Pengelolaan Data Dan Kearsipan
Berbasis Digital pada Biro Umum Setda
Provinsi Riau

2. Melakukan inventarisasi data kearsipan
Deskripsi : Melakukan inventarisasi data
kearsipan

3. Melakukan digitalisasi data kearsipan
yang tersimpan pada Biro Umum Setda
ProvinsiRiau
Deskripsi : Melakukan digitalisasi data
kearsipan yang tersimpan pada Biro
Umum Setda Provinsi Riau

4. Publikasi internal Setda Provinsi Riau.
Deskripsi : Publikasi internal Setda
Provinsi Riau

OUTCOME
1. Adanya media yang efektif dalam

pengelolaan arsip di Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
Deskripsi : Adanya media yang efektif
dalam pengelolaan arsip di Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Riau.

2. Tertatanya arsip di lingkup internal Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Riau. Deskripsi : Tertatanya arsip di
lingkup internal Biro Umum Sekretariat
Daerah Provinsi Riau.

3. Memudahkan dalam pencarian arsip
dan dokumen penting lainya.
Desksripsi : Memudahkan dalam
pencarian arsip dan dokumen penting
lainya.



RANCANGAN 
PROYEK
PERUBAHAN

A. Milestone Proyek Perubahan 
Milestone dalam sebuah proyek perubahan merupakan tonggak
penting yang mempengaruhi aktivitas proyek. Milestone merupakan
roadmap atau langkah tahapan menuju kondisi yang diinginkan
tercapai.





Dalam upaya implementasi proyek perubahan disusun organisasi pelaksana proyek
kegiatan yang meliputi pejabat dan staf fungsional umum, sebagaimana pada gambar
berikut :

Tata Kelola Proyek Perubahan

B. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Mentor :
H. Joni Irwan, SH.MH

Project 

TIM 4 :
Analisis

Data

TIM 5 :
Teknologi
Informasi

TIM 6 : 
Publikasi

TIM 2 :
Layanan

Koordinasi

TIM 3 :
Regulasi

Coach:
Drs. Anang Triono, MM

Mentor (H. JONI IRWAN , SH MH)
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Memberikan arahan, bimbingan dan

persetujuan atas kegiatan proyek
perubahan;

2. Memberikan dukungan secara
berkelanjutan selama pelaksanaan
kegiatan;

3. Membantu menyelesaikan kendala atau
hambatan;

4. Memberikan saran dan masukan
selama pelaksanaan kegiatan

Coach (Widyaiswara Utama) Drs. Anang
Triono, M.M,
mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Melakukan bimbingan dan pengarahan

terhadap menyusun proposal dan
pelaksanaan proyek perubahan

2. Memberikan saran dan masukan selama
pelaksanaan kegiatan;

3. Melakukan intervensi bila peserta
mengalami permasalahan;

4. Melakukan monitoring secara regular
terhadap pelaksanaan proyek perubahan

5. Mengevaluasi hasil pelaksanaan
kegiatan.

TIM 1 :
Pembangunan 

Komitmen
dan Dukungan



Project Leader (HERMAN, SH.,M.Si) mempunyai
tugas dan tanggungjawab :
1. Merencanakan, menyiapkan dan

melaksanakan proyek perubahan
2. Melakukan tahapan pelaksanaan proyek

perubahan sesuai dengan target waktu dan
arah yang telah di tetapkan;

3. Secara aktif melakukan diskusi, konsultasi
dan melaporkan progres kegiatan kepada
Coach dan mentor;

4. Menggerakkan seluruh stakeholder dalam
mendukung keseluruhan tahapan;

5. Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan proyek perubahan

6. Menyusun Rancangan dan Laporan
Pelaksanaan Proyek Perubahan.

Tim 1 Pembangunan Komitmen dan Dukungan
1. mempunyai tugas dan tanggungjawab :
2. mempersiapkan rapat pembangunan

komitmen dan dukungan dari stakeholder
internal dan eksternal

3. melakukan advokasi untuk memperoleh
dukungan stakeholder eksternal dalam
implementasi proyek perubahan

4. mempersiapkan seluruh kegiatan proyek
perubahan

Tim 2 Layanan koordinasi
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Berkoordinasi dengan bagian dan bidang

terkait
2. Menyiapkan sarana dan prasarana termasuk

rencana kebutuhan tenaga
3. Memantau dan mengarahkan kegiatan

Tim 3 regulasi
1. mempunyai tugas dan tanggungjawab :
2. Menyusun dan mengumpulkan data

peraturan perundang-undangan
3. Menyusun reluasi legitimasi.

Tim 4 analisis data
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. koordinasi dengan bidang dan bagian

terkait dalam pembuatan materi dan data-
data terkait

2. Inventarisasi data
3. berkoordinasi dengan tim yang lain

Tim 5 IT
1. mempunyai tugas dan tanggungjawab :
2. melakukan pengintegrasian data-data
3. melaksanakan koordinasi dengan tim IT

bila ada permasalahan
4. Melaksanakan digitalisasi.

Tim 6 Publikasi ,
1. mempunyai tugas dan tanggungjawab:
2. melakukan publikasi, monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
implementasi proyek perubahan

3. melaksanakan rapat monitoring dan
evaluasi untuk memperoleh perkembangan
dan hambatan pelaksanaan proyek
perubahan

4. laporan dan rekomendasi kepada Project
leader terhadap penerapan proyek
perubahan



C. Identifikasi dan Analisis Stakeholder

a) Identifikasi Stakeholder

Stakeholder didefinisikan

sebagai “perorangan maupun

kelompok-kelompok yang

terkait, baik berasal dari dalam

maupun dari luar organisasi

yang berpengaruh maupun

terpengaruh oleh tujuan-tujuan

dan tindakan-tindakan sebuah

Tim”.

Stakeholder Internal terdiri dari :

Sekretaris Daerah, Asisten

Administrasi dan Umum Setda

Provinsi Riau, Kabag Rumah

Tangga, Kabag Administrasi

Keuangan dan Aset, Kabag Tata

Usaha, Staff Biro Umum

Stakeholder Eksternal terdiri

dari : Biro Organisasi, Biro

Hubungan Masyarakat Protokol

dan Kerjasama, Para Kepala

Bagian

b) Identifikasi Peran Stakeholder

Dalam organisasi publik, sangat penting untuk mengetahui

siapa stakeholder yang memiliki kepentingan dan

pengaruh terhadap program yang dimiliki oleh organisasi.

Untuk itu perlu dikenali jenis stakeholder sebagai berikut :

Jenis Stakeholder :

Stakeholder Primer , Stakeholders yang langsung

dipengaruhi oleh program yang dijalankan oleh organisasi

publik tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat positif

maupun negatif. Terdiri dari Kabag Rumah Tangga, Kabag

Administrasi Keuangan dan Aset, Kabag Tata Usaha, Staf

Biro Umum

Stakeholder Sekunder

Stakeholders yang tidak langsung dipengaruhi oleh

program yang dijalankan oleh organisasi publik tertentu.

Pengaruh disini dapat bersifat positif maupun negatif.

Terdiri dari Biro Organisasi, Biro Hubungan Masyarakat,

Protokol dan Kerjasama, Para Kepala Bagian

Stakeholder Utama

Stakeholders yang memiliki pengaruh/kewenangan legal

dalam hal pengambilan keputusan terhadap program yang

dijalankan oleh organisasi publik tersebut, yakni Sekretaris

Daerah, Asisten Administrasi dan Umum Setda

c) Indikator Penilaian Stakeholder



d) Matriks Kekuatan Pengaruh, Keterlibatan Dan Kepentingan Stakeholder



Kategori peringkat dan strategi kerjasama dengan

stakeholder berdasarkan pengaruh/minat/

kepentingannya dapat diklasifikasikan sebagai

berikut :

❖ Apathetics (Low power, less interested people)

nilai 3 – 5,25 simbul (- -) : Kelompok yang

memiliki pengaruh kecil dan

kepentingannya rendah (monitor terus

golongan ini, tapi jangan sampai membuat

bosan dengan komunikasi anda yang

berlebihan

❖ Latens (High Power, less interested people) nilai

5,26 – 7,51 simbul (+ -) : Kelompok yang

memiliki pengaruh besar tetapi

kepentingannya rendah(cukup bekerja dg

mereka agar tetap puas, tapi tidak perlu terlalu

banyak sehingga mereka malah bosan dengan

pesan kita)

❖ Defender (Low power, High

interested people) nilai 7,52 - 9,77

simbul (- +) : Kelompok yang

memiliki pengaruh kecil tetapi

kepentingannya

tinggi(pertahankan agar orang yg

masuk golongan ini tetap dijaga

mendapatkan informasi, dan

usahakan bicara dg mereka untuk

memastikan tidak ada masalah

❖ Promoters (High Power, High

Interested people) 9,78 – 12,00

simbul (+ +) : Kelompok yang

memiliki pengaruh besar dan

kepentingannya tinggi(harus

melibatkan orang orang tersebut

karena memiliki pengaruh besar).

e) Mapping Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Latens
• Kabag Rumah Tangga
• Kabag administrasi keungan dan aset
• Kabag Tata Usaha

Apathetic

• Staff Biro Umum

Defenders

• Biro Organisasi
• Biro Hubungan Masyarakat, 

Protokol dan Kerjasama
• Para Kepala Bagian

Promoters

• Sekretaris Daerah

• Asisten Administrasi dan 

Umum Setda Provinsi Riau

( + )

Pengaruh

( - )

Kepentingan

Promoters :
influence besar, interest besar, memiliki
kepentingan besar terhadap upaya dan juga
kekuatan untuk membantu membuatnya
berhasil (atau menggelincirkannya).
Defenders :
influence kecil, interest besar, memiliki
kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan
dukungannya dalam komunitas, tetapi
kekuatannya kecil untuk mempengaruhi
upaya.

Latents :
influence besar, interest kecil, tidak memiliki
kepentingan khusus maupun terlibat dalam Upaya,
tetapi memiliki kekuatan besar untuk
mempengaruhi Upaya jika mereka menjadi tertarik.
Apathetics :
influence kecil, interest kecil, kurang memiliki
kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin
tidak mengetahui adanya upaya.



f) Tekhnik Komunikasi masing – masing stakeholder

Upaya-upaya yang digunakan dalam memobilisasi stakeholders, menggunakan strategi komunikasi
yang dapat dibangunkan tim yang efektif, dengan menyampaikan tujuan dan manfaat kepada semua
stakeholders dari proyek perubahan ini dengan komunikasi dua arah, the structuring style, dan
relinquishing style dengan cara :

1) Promoter:
a) Terus dilakukan koordinasi dan komunikasi

dengan mentor.
b) Melibatkan Promotor dalam pengambilan

keputusan dalam perencanaan pelaksanaan
dan evaluasi

c) Meningkatkan motivasi dan kompetensi

2) Latens:
a) Menjaga Koordinasi dan komunikasi
b) Menunjukkan upaya yang dilakukan

memiliki efek positif terhadap isu yang
menjadi perhatiannya

3) Defender:
a) Melaksanakan Koordinasi
b) Sebagai Unsur kolaborasi untuk proyek

perubahan

4) Appathetic:
a) Pemberitahuan adanya proyek

perubahan
b) Permintaan dukungan proyek

perubahan

LOGO  Arsip Digital
Bisnis Proses  Arsip Digital



KRITERIA
KEBERHASILAN

Untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan

proyek perubahan, perlu adanya faktor kunci

keberhasilan yang bisa menjawab tujuan serta dapat

diukur dengan jelas.

1) Adanya dukungan Sekretaris Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan
PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KEARSIPAN BERBASIS
DIGITAL

2) Adanya dukungan Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Riau dalam
perencanaan dan pelaksanaan proyek perubahan.

3) Adanya dukungan stakeholder kunci dengan penerapan Proyek Perubahan

Product : DATA DAN INFORMASI 

KEARSIPAN BERBASI DIGITAL

Place        : Biro umum Sekretariat 

Daerah Provinsi Riau 

Price         : APBD Provinsi Riau

Promotion : Media Online, Cetak dan 

Media Sosial

Strategi Marketing

Desain content marketing
menggunakan empat strategi atau yang
lebih dikenal dengan 4 P (product
(produk), price (harga), place (tempat),
promotion (promosi). Keempat strategi
tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut :
• Product adalah barang dan jasa yang

ditawarkan sebagai sebuah
kebutuhan.

• Price merupakan salah satu bagian
yang sangat penting dalam
pemasaran suatu produk.

• Place adalah bidang atau wadah
yang digunakan sebagai tempat
usaha yang dijalankan.

• Promotion yaitu kegiatan-kegiatan
yang menghasilkan/
mengkomunikasikan manfaat
produk yang ditawarkan dan
mempersuasi pelanggan untuk
membelinya.



IMPLEMENTASI

PROYEK 

PERUBAHAN



Konsultasi mengenai Proyek Perubahan
dengan mentor Bapak Asisten Administrasi
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau H.
Joni Irwan, SH., MH., dimana beliau
memberikan saran dan dukungan penuh
terhadap Proyek Perubahan yang digagas
oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Riau dengan judul Peningkatan
Pelayanan Data dan Informasi Kearsipan
Berbasis Digital dilingkup Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Beliau
berharap dengan adanya Proyek Perubahan
ini dapat di implementasikan dan
bermanfaat demi terwujudnya kearsipan
berbasis digital.

Senin / 10 Oktober 2022

KONSULTASI DENGAN MENTOR



KOORDINASI INTERNAL

Peserta rapat yang terdiri dari Pejabat
Administrasi dan Pelaksana di lingkup Biro
Umum Setda Provinsi Riau siap membantu
dan mendukung penuh Proyek Perubahan
yang digagas oleh Kepala Biro Umum yang
berjudul Peningkatan Pelayanan Data dan
Informasi Kearsipan Berbasis Digital agar
dapat selesai dalam waktu yang sudah
ditentukan. Pelaksanaan rapat berjalan
dengan baik dan lancar

21 Oktober 2022



RAPAT TIM EFEKTIF

Peserta rapat yang terdiri dari Tim
Efektif siap membantu dan mendukung
penuh Proyek Perubahan yang digagas
oleh Kepala Biro Umum yang berjudul
Peningkatan Pelayanan Data dan
Informasi Kearsipan Berbasis Digital.

Pelaksanaan rapat berjalan dengan baik
dan lancar.

Jumat 28 Oktober 2022



SK GUBERNUR TENTANG TIM EFEKTIF



PENETAPAN KEBIJAKAN

KEPUTUSAN SEKDA TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA KEARSIPAN 

BERBASIS DIGITAL 



INVENTARISASI

DATA KEARSIPAN



DIGITALISASI KEARSIPAN

http://arsip.biroumum.riau.go.id



DIGITALISASI KEARSIPAN



DIGITALISASI KEARSIPAN



PUBLIKASI INTERNAL
BIRO UMUM

Publikasi Internal terkait Aplikasi Arsip Digital sangat
diperlukan untuk mensosialisasikan kepada seluruh
karyawan dan karyawati terhadap kebijakan pengelolaan
data dan kearsipan berbasis digital di lingkup Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Aplikasi Arsip Digital yang digagas oleh Kepala Biro
Umum merupakan salah satu layanan administrasi
pemerintahan dimana kearsipan harus didukung dengan
digitalisasi.

Rabu, 23 November 2022



PUBLIKASI INTERNAL SETDA RIAU





KESIMPULAN

 Kebijakan Pengelolaan Data dan Kearsipan Berbasis Digital
yang dilahirkan dari Proyek Perubahan Kepala Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Riau dapat saling bersinergi dan
mendukung kinerja Unit Pengolah Arsip di Lingkungan Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan
tata kearsipan yang baik dan benar serta menjamin
ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya sebagai
bukti pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

 Aplikasi Arsip Digital yang digagas oleh Kepala Biro Umum
merupakan salah satu layanan administrasi pemerintahan
dimana kearsipan harus didukung dengan digitalisasi.

 Aplikasi arsip digital dapat diakses di halaman web
http://arsip.biroumum.riau.go.id

http://arsip.biroumum.riau.go.id/


REKOMENDASI

 Sosialisasi pemanfaatan system arsip digital secara massif.

 Mengembangkan system kearsipan Biro Umum Setda
Provinsi Riau

 Meningkatkan kolaborasi pengarsipan di lingkup Setda
Provinsi Riau

 Pengintegrasian system dengan kearsipan daerah.


