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ABSTRACT

Archives is an important object in progress of a work activities in office especially

that related with an administration service. Archives as a resource of information and mind

helped the work mechanism from the whole institution of civil servant to achieve more

efficient an effective goal. Kampung Bulang subdistrict is one of the government organization

which organize service to the public directly in Tanjungpinang city. Then to guarantee the

implementation of organization tasks especially in administration service smoothly, is

necessary to have an intact, authentic, and trustworthy archives. This research purpose’s is

to know factors that supports archives at Kampung Bulang subdistrict. This essay explained

that this research used respondent and key informan term. Researcher decided the headman

as a key informan whereas respondents are the whole civil servant of Kampung Bulang

subdistrict in accordance with the scope of problem in this research. This essay described a

research result’s that related to archive factors support at Kampung Bulang subdistrict. Type

of research that used is descriptive research which then analyze using qualitative approach.

This research result showed that Kampung Bulang subdistrict have not noticed some of the

archives factors support in work, that are economic, safety, strategic placement, flexible, and

archivist. As an institution that had a direct contact to the public in service, Kampung Bulang

subdistrict should put more attention to archive factors support for the creation of more

efficient and effective services.
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A. Latar Belakang

Arsip memang bukan hanya sekedar hasil samping dari kegiatan organisasi, arsip

diterima dan diciptakan oleh organinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan disimpan

sebagai bukti kebijakan dan aktivitasnya. Sebagai salah satu sumber informasi, arsip

memiliki banyak fungsi yang signifikan untuk menunjang proses kegiatan administratif dan

fungsi-fungsi manajemen birokrasi. Kegiatan penyimpanan, pencatatan serta pengolahan

surat, baik kedalam maupun keluar dengan sistem tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan ini disebut dengan istilah manajemen kearsipan.



Arsip yang dimiliki oleh organisasi harus dikelola dengan baik sebab validitas pada

bidang kearsipan akan sangat membantu tugas pimpinan serta membantu mekanisme kerja

dari seluruh karyawan instansi yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan secara lebih

efisien dan efektif. Pelaksanaan kegiatan oleh suatu organisasi, dalam hal ini organisasi

birokrasi penyelenggara negara, harus terdokumentasi atau terarsipkan secara baik dalam tiap

tahapannya dan dalam penyimpanannya tersimpan dalam satu berkas yang mudah ditemukan

kembali. Hal ini akan memudahkan organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya.

Lembaga pemerintahan daerah diharapkan mampu menjalankan pelayanan publik

khususnya dalam penyediaan arsip yang utuh, otentik, dan terpercaya untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik dalam rangka memperoleh kepastian hukum antara masyarakat

dengan penyelenggaran urusan publik. Seperti halnya Kelurahan Kampung Bulang untuk

mendukung terlaksananya tugas dan fungsinya, Kelurahan Kampung Bulang memerlukan

data dan informasi yang bersumber dari arsip. Fungsi dan peranan arsip sebagai pusat ingatan

dan informasi serta sumber sejarah perlu dikelola dengan baik dengan memperhatikan faktor

penunjang agar dapat memperlancar seluruh kegiatan dan proses pekerjaan kantor yang

berhasil guna dan berdaya guna.

B. Permasalahan

Dari hasil pengamatan penulis pada saat melakukan pra survei dengan mengamati

objek penelitian yaitu faktor penunjang kearsipan di kelurahan Kampung Bulang terdapat

gejala-gejala atau fenomena sebagai berikut:

a. Masih terdapat sarana kerja yang tidak memadai terutama dalam penyimpanan data dan

informasi yang ada seperti penanganan data-data yang mudah rusak.

b. Prosedur ketata-usahaan yang belum efektif terutama dalam pencarian kembali data dan

informasi kadang kala data tersebut tidak bisa ditemukan.

c. Masih terdapat sistem penyimpanan arsip yang belum standar.



d. Pemeliharaan arsip kurang mendapat perhatian seperti perawatan sarana penyimpanan

arsip maupun pengawasan keluar masuknya arsip.

e. Pemahaman pegawai terhadap pentingnya arsip masih minim.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor

penunjang kearsipan di Kelurahan Kampung Bulang Kota Tanjungpinang.

D. Metode Penelitian

D.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maksudnya

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan rangkaian atau proses

penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam

kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.

D.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan

Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi

penelitian tersebut yaitu karena:

a. Kelurahan Kampung Bulang sebagai salah satu instansi yang mendukung program-

program pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan administrasi yang baik.

Untuk itu, diperlukan data dan informasi yang lengkap dalam hal ini arsip sebagai

penunjang kegiatan program-program tersebut.

b. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang dilakukan di Kelurahan

Kampung Bulang dengan masalah yang sama.

D.3 Populasi dan Sampel



Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh.

Menurut Sugiyono (2009:124), sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan teknik penentuan sampel tersebut

maka diambil seluruh pegawai Kelurahan Kampung Bulang sebanyak 15 orang sebagai

responden, serta lurah sebagai key informan untuk mengetahui faktor-faktor penunjang

kearsipan di Kelurahan Kampung Bulang.

D.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer didapat melalui observasi dan wawancara berkaitan dengan masalah

yang diteliti.

2. Data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian, literatur dan buku-buku

kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai

landasan teori dalam mencari alternatif pemecahan yang dihadapi.

D.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung.

2. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan

melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

3. Menurut Arikunto (2010:231), dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa literatur, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah,

prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya. Misalnya literatur tentang

kearsipan, faktor penunjang kearsipan, dan sebagainya.



E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data

kualitatif. Dengan menyajikan data kualitatif yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan

data seperti hasil wawancara dari responden dan hasil dokumentasi sesuai dengan indikator

yang digunakan dalam penelitian ini. Data dan informasi yang bersifat kualitatif tersebut

selanjutnya diinterpretasikan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah

dirumuskan sebelumnya. Untuk itu data primer dan sekunder yang sudah terkumpul akan

diorganisir dan disusun. Setelah tersusun kemudian dilakukan penafsiran dan pembahasan.

F. Konsep Teori

F.1 Pengertian Arsip dan Kearsipan

Barthos (2005:1) menyebutkan arsip adalah setiap catatan tertulis baik dalam bentuk

gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subyek (pokok

persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang (itu)

pula. Jadi yang termasuk arsip misalnya: surat-surat, kwitansi, faktur, pembukuan, daftar gaji,

daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto dan lain sebagainya.

Moekijat (2002:75) berpendapat bahwa “Kearsipan adalah penempatan kertas-kertas

dalam tempat-tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah ditentukan terlebih

dahulu sedemikian rupa sehingga setiap kertas (surat) apabila diperlukan dapat diketemukan

kembali dengan mudah dan cepat.”

F.2 Jenis Arsip

Jenis arsip menurut fungsi dan kegunaannya dibedakan menjadi 2 yaitu:

a) Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan dalam perencanaan, pelaksanaan,

penyelenggaraan administrasi suatu organisasi. Arsip ini tidak hanya berupa kertas

atau surat saja, tetapi juga termasuk bahan tertulis atau bahan tercetak yang direkam



dalam pita kaset, juga termasuk naskah-naskah, memorandum, nota, slide, foto dan

lain-lain.

Berdasarkan nilainya arsip dinamis dibagi sebagai berikut :

1) Arsip Aktif yaitu arsip yang masih dipergunakan terus-menerus bagi

kelangsungan pekerjaan di unit suatu organisasi/kantor.

2) Arsip in-aktif yaitu arsip yang tidak lagi dipergunakan secara langsung karena

nilainya yang semakin menurun di unit suatu organisasi/kantor.

b) Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam

penyelenggaraan kegiatan maupun ketatausahaan. Arsip tersebut cenderung

mempunyai kepentingan dalam nilai sejarah dan disimpan ditempat yang lebih

aman dan sulit dijangkau. Arsip ini tidak lagi berada pada organisasi atau kantor

pencipta arsip tersebut akan tetapi berada di Arsip Nasional Republik Indonesia

(ARNAS). Contoh arsip statis adalah berkas Undang-undang, peraturan dan lain-

lain. Arsip ini tidak diperlukan secara langsung tetapi dibutuhkan sebagai referensi

untuk kegiatan lainnya.

F.3 Ciri-ciri Sistem Kearsipan yang Baik

Menurut Sedarmayanti (2008:104) bahwa ada beberapa faktor yang menunjang dan

perlu diperhatikan dalam kearsipan sehingga memudahkan penyimpanan dan penemuan

kembali arsip, yaitu sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, sistem penataan yang dipilih dan diterapkan harus mudah agar

bukan hanya oleh satu orang saja yang mengerti melainkan juga dapat dimengerti

oleh pegawai lain.

2. Ketepatan menyimpan arsip berdasarkan sistem yang digunakan, harus

memungkinkan penemuan kembali arsip dengan cepat dan tepat.



3. Memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu dapat memanfaatkan ruangan, tempat dan

peralatan yang ada serta biaya yang sederhana.

4. Menjamin keamanan, arsip harus terhindar dari kerusakan, pencurian/kemusnahan

dan harus aman dari bahaya seperti api, air, udara yang lembab, gangguan

binatang dan lain-lain, sehingga penyimpanan harus ditempat yang benar-benar

aman dari segala gangguan.

5. Penempatan arsip hendaknya diusahakan pada tempat yang strategis, maksudnya

adalah agar tempat penyimpanan mudah dicapai oleh setiap unit tanpa membuang

banyak waktu dan tenaga.

6. Sistem yang digunakan harus fleksibel, maksudnya adalah harus memberikan

kemungkinan adanya perubahan-perubahan dalam rangka penyempurnaan dan

efektivitas kerja.

7. Petugas arsip perlu memahami pengetahuan di bidang kearsipan.

F.4 Manajemen Kearsipan

Menurut Soedjadi (2000:97), titik berat arsip dalam kearsipan adalah pada segi

penemuan kembali bukan pada penyimpanan. Informasi yang tertulis disimpan untuk

kemungkinan dipergunakan pada waktu yang akan datang.

Pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan arsip disebut

manajemen kearsipan. Menurut Amsyah (2003:4), manajemen kearsipan adalah pekerjaan

pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengendalian dan pendistribusian, penyimpanan,

pemeliharaan, pengawasan, pemindahan dan pemusnahan. Jadi pekerjaan tersebut meliputi

suatu siklus “kehidupan” warkat sejak lahir sampai mati.

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005:9-10) dalam Manajemen Kearsipan Modern,

menyebutkan bahwa arsip mempunyai beberapa kegunaan yaitu:

1. Arsip sebagai ingatan atau memori



Arsip yang disimpan merupakan bank data yang dapat dijadikan rujukan pencarian

informasi apabila diperlukan. Dengan demikian kita bias mengingat atau menemukan

kembali informasi-informasi yang terekam dalam arsip tersebut.

2. Arsip sebagai bahan pengambil keputusan

Pihak manajemen dalam kegiatannya tentunya memerlukan berbagai data atau informasi

yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Data

atau informasi tersebut dapat ditemukan dalam arsip yang disimpan dala berbagai media

baik media elektronik maupun non elektronik.

3. Arsip sebagai bukti atau legalitas

Arsip yang dimiliki organisasi memiliki fungsi sebagai pendukung legalitas atau bukti –

bukti apabila diperlukan.

4. Arsip sebagai rujukan historis

Arsip merekam informasi masa lalu dan menyediakan informasi untuk masa yang akan

datang. Sehingga arsip dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui perkembangan

sejarah atau dinamika kegiatan organisasi.

Dalam hal ini, Martono (1994:4) mengatakan “record management secara singkat

disebut juga manajemen warkat, tidak lain adalah seluruh mata rantai aktivitas penataan

warkat sejak warkat dilahirkan hingga warkat tersebut dimusnahkan atau dilindungi secara

permanen karena mempunyai nilai guna yang permanen”.

Arsip suatu organisasi perlu dikelola dengan baik karena mempunyai fungsi dan nilai

guna yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi. Adapun nilai guna dari suatu arsip

meliputi berbagai aspek sesuai dengan nilai guna yang dimilikinya.

Kearsipan dalam suatu organisasi berfungsi sebagai penunjang kelancaran kegiatan

operasional organisasi. Melalui kearsipan inilah informasi dan data yang otentik dan akurat

dapat diperoleh dengan cepat dan mudah.



Banyak fungsi dari penyelenggaraan kearsipan Anhar (1980:55), mengemukakan

pendapatnya bahwa fungsi kearsipan yang baik adalah:

1. Sebagai alat menyimpan warkat

2. Sebagai alat bantu perpustakaan khususnya pada perusahaan besar yang

menyelenggarakan sistem sentralisasi. Demikian pula arsip, surat, warkat yang

menjadi milik perusahaan merupakan sekumpulan data yang berguna bagi

perusahaan.

3. Dengan menyimpan warkat tersebut terdapat keputusan yang dambil merupakan

bantuan yang berguna bagi pejabat dalam menentukan kebijaksanaan.

4. Kearsipan berarti menyimpan secara tepat dan teratur warkat penting mengenai

kemajuan perusahaan.

5. Surat-surat dapat dilaksanakan ke sistematika tertentu kearah tercapainya

efektivitas dan efisiensi kerja.

6. Melengkapi bila ada kasus yang membingungkan.

7. Memberikan keterangan-keterangan bila diperlukan.

8. Memberitahukan tentang kegiatan-kegiatan bersaing.

9. Bahan-bahan yang berhubungan dengan keputusan yang lalu dapat membantu

perumusan kebijaksanaan di masa yang akan datang.

10. Pengambilan keputusan didasarkan atas system kearsipan yang baik.

Adapun peralatan dan perlengkapan kearsipan menurut Wursanto dalam Kearsipan

Jilid 1 dan 2 (2000:32-60) adalah sebagai berikut:

1. Map

Map adalah lipatan kertas atau karton (kertas manila) yang dipergunakan untuk

menyimpan arsip.

2. Folder



Folder adalah lipatan kertas tebal atau karton manila berbentuk segi empat

panjang untuk menyimpan atau untuk menempatkan arsip atau sekelompok arsip

di dalam file atau filling cabinet. Folder memiliki tab untuk tempat kode dan

indeks, letak tab tergantung pada sistem penataan yang digunakan apakah vertical

atau leteral.

3. Guide

Guide adalah lembaran kertas tebal atau karton manila yang dipergunakan sebaga

penunjuk atau sekat/pemisah dalam penyimpanan arsip.

4. Filling Cabinet

Filling cabinet adalah perabot kantor berbentuk segi empat panjang yang

diletakkan secara vertikal digunakan untuk menyimpan arsip. Pada umumnya

filling cabinet mempunyai dua, tiga, empat, atau lia laci.

5. Almari Arsip

Almari arsip adalah suatu perabot kantor yang digunakan untuk menyimpan

berkas-berkas atau arsip.

6. Rak Arsip

Rak arsip adalah sejenis almari tidak berpintu yang digunakan untuk menaruh atau

menyimpan berkas-berkas atau arsip.

7. Rotary (alat penyimpanan berputar)

Rotary adalah alat penyimpanan arsip yang daat digerakkan secara berputar

sehingga dalam penempatan dan penemuan tidak memakan tenaga.

8. Cardex (card index)



Cardex adalah alat yang digunakan untuk menyimpan warkat-warkat, arsip (kartu-

kartu) dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang.

Biasanya digunakan untuk menyimpan kartu kendali.

Menurut Sutarto (2002:20) kearsipan dapat dikatakan baik jika memperhatikan hal-

hal berikut ini:

1. Kepadatan; faktor kepadatan bermaksud tidak menggunakan terlalu banyak

tempat, khususnya ruangan lantai. Dengan kata lain, faktor kepadatan peyimpanan

arsip dapat efisien di penggunaan ruangan kantor.

2. Mudah dicapai; aspek kemudahan dicapai sangat diperlukan dalam kegiatan

pengelolaan arsip. File cabinet/almari penyimpanan arsip harus ditempatkan

sedemikian rupa sehingga mudah untuk menyimpan surat-surat ataupun

pengambilan arsip. Dengan mudah maka efisiensi tenaga dapat dicapai.

3. Kesederhanaan; faktor kesederhanaan bermaksud agar sistem penggolongan atau

sistem penataan arsip dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh setiap petugas atau

pegawai pada umumnya. Jangan sampai terjadi kesulitan penemuan arsip hanya

dikarenakan seseorang tidak mengetahui bagaimana harus mencarinya.

4. Keamanan; faktor keamanan bermaksud agar dokumen-dokumen harus diberikan

tingkat keamanan yang tepat sesuai dengan kepentingannya. Dalam hal ini harus

menggunakan fasilitas pendukung yang memperhatikan aspek keamanan.

5. Kehematan; faktor kehematan bermaksud bahwa sistem kearsipan harus hemat

dalam biaya uang, tenaga kerja dan biaya lainnya.

6. Elastisitas; faktor elastisitas bermaksud bahwa sistem kearsipan harus dibuat

dengan pertimbangan perluasan penyimpanan di masa yang akan datang.

7. Penyimpanan dokumen seminimalny; faktor ini bermaksud bahwa dokumen yang

disimpan adalah dokumen yang benar-benar bernilai.



8. Keterangan-keterangan yang harus diberikan bilamana diperlukan sehingga

dokumen dapat ditemukan melalui bermacam-macam kepala (heading).

9. Dokumen-dokumen harus disusun secara up to date, meskipun hal demikian dapat

bergantung pada penyususnan tenaga dan pengawasan.

10. Harus dipergunakan sistem penggolongan yang paling tepat. Tidak ada sistem

kearsipan yang paling baik, yang paling baik adalah sistem yang cocok dengan

kebutuhan.

Selanjutnya dijelaskan oleh Widjaja (1999:103) tentang faktor-faktor kearsipan yang

baik antara lain:

1. Penggunaan sistem penyimpanan yang tepat, yakni suatu rangkaian tata cara yang

teratur menurut sesuatu pedoman tertentu untuk menyusun/menyimpan surat-surat

sehingga bilamana diperlukan dapat diketemukan kembali secara cepat yang

menyangkut tentang pengkajian surat/berkas untuk mengetahui persoalan yang

terkandung didalamnya, mencatat surat ke dalam agenda dan menyimpan surat.

2. Fasilitas kearsipan memenuhi syarat, yakni dalam kamus administrasi, fasilitas

diartikan sebagai kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-

pekerjaan dalam suatu usaha kerjasama manusia. Fasilitas kearsipan dapat

dikelompokkan seperti alat-alat korespondensi, alat penerima surat, alat

penyimpab surat.

3. Petugas kearsipan yang memenuhi syarat, yakni seorang petugas untuk dapat

melaksanakan tugasnya dengan baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu

sebagaimana juga persyaratan untuk petugas tata usaha umumnya.

G. Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi berdampak sinergis terhadap sistem kerja

administrasi, dalam hal ini penciptaan surat dan dokumen. Teknologi informasi



mempermudah penciptaan sebuah dokumen. Implikasinya akan berakibat pada perubahan

manajemen yang berorientasi dan berbasis tekhnologi informasi dengan sistem penataan dan

penyelenggaraan yang baik. Pelayanan informasi arsip harus dapat memberi dampak positif

bagi keterbukaan informasi pada pelayanan publik.

Undang-undang kearsipan No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan bahwa

dalam penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

dalam pengelolaan arsip yang otentik dan terpercaya. Artinya, penyelenggaraan yang

komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional serta

prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Manajemen kearsipan adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka

mengelola keseluruhan daur hidup arsip. Kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat

ingatan, sebagai sumber informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan

dalam setiap organisasi. Arsip memiliki fungsi dan kegunaan yang signifikan dalam

menunjang kegiatan administrasi negara dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Banyak faktor yang mempengaruhi kearsipan agar berjalan dengan baik dan lancar.

Seperti yang dikemukakan oleh Wursanto (1991:30), sistem kearsipan yang dijalankan oleh

suatu instansi dikatakan baik apabila mempunyai ciri-ciri mudah dilaksanakan, mudah

dimengerti, murah/ekonomis, tidak memakan tempat, mudah dicapai, cocok bagi organisasi,

fleksibel/luwes, dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip, serta mempermudah

pengawasan. Sedangkan Sutarto (2002:20) mengatakan kearsipan dapat dikatakan baik jika

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: kepadatan, mudah dicapai, kesederhanaan,

keamanan, kehematan, elastisitas, penyimpanan dokumen seminimalnya, pemberian

keterangan bila diperlukan, penyusunan dokumen secara up to date, serta sistem

penggolongan yang tepat. Selanjutnya dijelaskan Widjaja (1999:103) tentang faktor-faktor



kearsipan yang baik yaitu: penggunaan sistem penyimpanan yang tepat, fasilitas kearsipan

memenuhi syarat, dan petugas kearsipan yang memenuhi syarat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendapat Sedarmayanti (2008:104) bahwa

ada beberapa faktor yang menunjang dan perlu diperhatikan dalam kearsipan sehingga

memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali arsip, yaitu: kesederhanaan, ketepatan,

ekonomis, keamanan, penempatan yang strategis, fleksibel dan petugas arsip. Dari hasil

wawancara terhadap key informan dan responden serta pengamatan di lapangan menunjukkan

bahwa Kelurahan Kampung Bulang belum secara maksimal memperhatikan dan

melaksanakan faktor-faktor yang dapat menunjang kearsipan agar berjalan dengan baik.

Faktor kesederhanaan diharapkan mampu mempermudah segala proses pengurusan

arsip dengan memahami tata kearsipan yang baik pula. Faktor ketepatan diharapkan mampu

menciptakan kearsipan yang cepat dan tepat dengan penataan arsip dan metode kearsipan

yang sesuai dengan kantor. Faktor ekonomis dalam kearsipan diharapkan dapat

mempertimbangkan penggunaan tempat dan peralatan kearsipan dari aspek kuantitas,

kualtitas serta fungsionil. Faktor keamanan diharapkan mampu menjaga arsip-arsip penting

agar tidak terjadi kerusakan yang disebabkan oleh alam maupun kecuaian manusia. Faktor

penempatan yang strategis berarti sarana penyimpanan hendaknya diletakkan pada pegawai

yang sering memerlukannya agar dapat menciptakan suatu proses pekerjaan yang cepat.

Faktor fleksibel seharusnya diterapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan

perkembangann teknologi zaman sekarang. Sedangkan faktor petugas arsip yang merupakan

faktor penting dalam menjalankan kearsipan hendaknya memiliki pengetahuan dan

pemahaman yang cukup pada tata kelola arsip yang baik dan benar.

Menurut Amsyah (2003:7-8), kantor-kantor yang kegiatannya banyak berhubungan

dengan pelayanan masyarakat diharapkan mempunyai file yang dapat berjalan dengan efektif

dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan faktor-faktor yang dapat menunjang



kearsipan agar berjalan dengan baik demi kelancaran sebuah pelayanan administrasi kepada

masyarakat.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Dari proses penelitian yang telah dilakukan, mengacu pada teori Sedarmayanti maka

diperoleh kesimpulan bahwa Kelurahan Kampung Bulang telah memperhatikan faktor

penunjang kearsipan dari dimensi kesederhanaan dan dimensi ketepatan. Namun dari dimensi

ekonomis, keamanan, penempatan arsip strategis, fleksibel, dan petugas arsip masih harus

diperhatikan sebagai penunjang kearsipan.

1) Tanggapan responden terhadap dimensi kesederhanaan yang diperoleh dari indikator

tingkat kemudahan menyimpan arsip mengatakan bahwa penyimpanan arsip mudah

dilakukan karena telah didukung oleh sarana penyimpanan yang memadai, sederhana,

serta sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Sedangkan dari indikator tingkat

kemudahan pengurusan arsip, penulis simpulkan bahwa pengurusan arsip mudah

dilakukan apabila penyusunan arsip dilakukan dengan teratur dan memahami indeks.

2) Tanggapan responden terhadap dimensi ketepatan yang diperoleh dari indikator

tingkat kecepatan diperoleh bahwa penemuan arsip relatif cepat karena penataan

sudah dilakukan dengan teratur. Kemudian dari indikator tingkat ketepatan penemuan

kembali arsip dapat diketahui bahwa penemuan yang tepat telah didukung oleh

metode penyimpanan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan kantor dan dipahami

oleh para pegawai.

3) Selanjutnya tanggapan responden terhadap dimensi ekonomis yang dilihat melalui

indikator tingkat efisiensi penggunaan tempat dan peralatan kearsipan bahwa

penggunaan ruang penyimpanan arsip sudah sesuai dengan kebutuhan namun juga

tetap harus mempertimbangkan aspek kuantitas dan kualitas peralatan. Dari indikator



tingkat pemanfaatan peralatan kearsipan diperoleh bahwa belum sepenuhnya dapat

dikatakan ekonomis karena belum menggunakan peralatan yang bercorak serbaguna.

4) Dari hasil tanggapan terhadap dimensi keamanan yang dilihat melalui indikator

tingkat pemeliharaan arsip diperoleh bahwa sarana penyimpanan harus dirawat dan

arsip penting telah disimpan pada tempat yang khusus. Sedangkan dari indikator

tingkat keamanan bahwa keluar masuknya surat penting belum sepenuhnya

menggunakan kartu kendali demi menghindari penggandaan atau kehilangan arsip

penting.

5) Berdasarkan tanggapan responden terhadap dimensi penempatan arsip strategis yang

dilihat dari indikator tingkat kemudahan pengambilan arsip diperoleh bahwa

pengambilan arsip tidak mengalami kendala yang signifikan akan tetapi penempatan

sarana dan prasarana kearsipan hendaknya diperhatikan juga. Dari indikator tingkat

keteraturan maka dapat diperoleh penempatan dan penataan ruang sarana arsip sudah

teratur diletakkan pada salah satu sisi yang mudah dicapai para pegawai.

6) Berikutnya tanggapan responden terhadap dimensi fleksibel dilihat dari indikator

tingkat kesesuaian sistem yang digunakan diperoleh bahwa sistem penyimpanan yang

dilakukan menggunakan indeks, belum menggunakan sistem otomatis (komputerisasi)

sepenuhnya. Sedangkan dari indikator kemungkinan perluasan sistem diperoleh

bahwa dikarenakan keterbatasan komputer maka perluasan sistem difokuskan secara

manual dengan penataan arsip yang teratur.

7) Terakhir tanggapan responden terhadap dimensi petugas arsip yang dilihat dari tingkat

pemahaman terhadap tata kearsipan diperoleh bahwa masih terdapat beberapa

pegawai yang belum memahami tata kearsipan. Sedangkan dari indikator tingkat

pemahaman terhadap perlengkapan dan peralatan kearsipan maka diperoleh bahwa



seluruh pegawai telah paham tentang cara menggunakan perlengkapan dan peralatan

kearsipan.

2. Saran

1) Pemanfaatan peralatan kearsipan diusahakan yang bercorak serbaguna sehingga dapat

dipakai untuk berbagai keperluan sekaligus sehingga suatu pekerjaan dapat

diselesaikan dengan lebih efektif.

2) Pengawasan keluar masuknya arsip penting hendaknya menggunakan kartu kendali

sehingga kehilangan maupun penggandaan arsip dapat dihindari.

3) Perabotan maupun peralatan arsip hendaknya diletak dan disusun sesuai dengan

urutan penyelesaian arsip pada pegawai yang membutuhkannya sehingga

pengambilan dan pengurusan arsip dapat mudah dilakukan.

4) Dengan perkembangan teknologi zaman ini, sistem penyimpanan hendaknya

menggunakan sistem pengarsipan otomatis (komputeriasi).

5) Pegawai hendaknya dibekali pengetahuan tentang kearsipan dari tahap pembuatan

hingga pemusnahan arsip agar proses kerja menjadi lancar.
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