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ABSTRAK 

Puspitasari, Dyan Ayu. 2009. Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Pada 
Bagian Umum sub Bagian Perpustakaan Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Provinsi Jawa Tengah. Program Studi Manajemen Perkantoran D3 Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 80 hlm. Dosen 
Pembimbing : Drs. Widiyanto, MM. M.BA. 
 
Kata Kunci : Prosedur, Pengelolaan, Arsip Dinamis Aktif 

Setiap lembaga atau organisasi dalam menjalankan kegiatan administrasi 
akan menghasilkan arsip. Arsip tersebut kemudian disimpan dan diharapkan suatu 
saat dapat diketemukan kembali ketika diperlukan. Arsip berfungsi sebagai 
penunjang kelancaran tugas-tugas dalam organisasi. Oleh karena itu suatu 
organisasi perlu memiliki prosedur pengelolaan arsip yang baik.  

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) 
Bagaimana prosedur pengelolaan arsip dinamis aktif pada bagian Perpustakaan 
Dinperindag Provinsi Jawa Tengah, (2) Kendala – kendala apa saja yang dihadapi 
sub bagian perpustakaan pada prosedur pengelolaan arsip dinamis aktif. 

Lokasi penelitian bagian Perpustakaan Dinperindag Provinsi Jawa Tengah 
Jalan Pahlawan No. 4 Semarang. Objek kajian dalam penelitian ini adalah 
Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Pada Bagian Umum sub Bagian 
Perpustakaan Dinperindag Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode wawancara dan 
dokumentasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis deskriptif. 

Tugas Akhir ini berisi mengenai prosedur pengelolaan arsip dinamis aktif 
pada Bagian Umum sun Bagian Perpustakaan Dinperindag Provinsi Jawa Tengah 
yang meliputi : prosedur permulaan (penanganan surat masuk), penyimpanan 
arsip, peminjaman arsip, penemuan kembali arsip, pemeliharaan arsip, serta 
beberapa kendala dari efek kearsipan secara keseluruhan. 

Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan arsip 
dinamis aktif pada Bagian Umum sub Bagian Perpustakaan Dinperindag Provinsi 
Jawa Tengah terdapat sedikit kendala yang terjadi.Berdasarkan kesimpulan maka 
penulis memberikan saran agar Bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah lebih meningkatkan lagi pengelolaan arsip 
dinamis aktif di masa yang akan datang, terutama pada petugas arsip yang baru 
agar diberi pelatihan tentang kearsipan modern. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi yang semakin maju dan 

berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas maupun arsip yang 

terkumpul dan tersimpan karena masih mempunyai nilai guna. Sehingga 

dalam pengelolaan arsip harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan agar 

apabila dibutuhkan dapat diketemukan dengan cepat. 

Setiap pekerjaan dan kegiatan di perkantoran memerlukan data dan 

informasi. Salah satu sumber data adalah arsip karena arsip adalah karena 

arsip bukti dan rekaman dari kegiatan atau transaksi mulai dari kegiatan 

terdepan (loket dan tempat pembayaran) sampai kepada kegiatan-kegiatan 

pengambilan keputusan. Untuk kegiatan pengambilan keputusan, arsip sebagai 

data diolah baik secara manual maupun komputer menjadi informasi. 

Pengolahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari keputusan yang akan 

diambil. 

Pada era globalisasi, hampir semua organisasi saling berlomba untuk 

memperingan system kearsipannya. Cara mereka untuk memperingan system 

kearsipannya tersebut dengan cara menggunakan berbagai bentuk yang 

dianggap lebih efisien, lebih efektif dan sistematis untuk dapat mempermudah 

pencarian data, informasi, arsip yang tersimpan lama didalamnya. 

1 
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Pada dasarnya keberadaan kearsipan pada lingkungan perkantoran 

tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

organisasi. Dalam artian, arsip tercipta sebagai akibat dari proses kegiatan 

yang dilaksanakan organisasi. Dalam organisasi arsip mempunyai peranan 

yang penting. Arsip berfungsi sebagai penujang kelancaran pelaksanaan tugas 

pokok bagi pimpinan untuk mengambil keputusan secara tepat dalam 

menghadapi suatu masalah. Sehingga perlu pengelolaan arsip yang maksimal 

agar arsip tetap terawat dan jika pada waktunya arsip sudah tidak diperlukan 

lagi (jadwal retensi) maka diadakan penyusutan dan pemusnahan supaya tidak 

terjadi penumpukan arsip. 

Demikian pula peran kearsipan pada Sub Bagian Perpustakaan 

sangatlah pentig. Selain sebagai tempat untuk membaca dan meminjam buku, 

perpustakaan juga sebagai ruang arsip bagian Umum Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Sistem penyimpanan arsip pada 

Dinperindag Provinsi Jawa Tengah menggunakan Desentralisasi, jadi 

pengelolaan arsipnya dari penanganan surat masuk sampai peminjaman 

arsipnya dilakukan oleh satu unit yaitu unit perpustakaan. 

Namun pada kenyataannya pada sub Bagian Perpustakaan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan arsip 

masih kurang sempurna. Masih banyak arsip yang diletakkan di lantai, hal ini 

menunjukkan bahwa seiring bertambahnya surat-surat kedalam bagian arsip 

namun tidak ada jadwal penyingkiran atau pemusnahan sehingga tempat dan 

peralatan untuk menyimpan arsip tidak lagi mencukupi. Arsip yang disimpan 
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sering tidak diketemukan kembali dengan cepat. Indikasi buruknya tata kerja 

prosedur kearsipan lainnya adalah kurangnya perkembangan ilmu kearsipan 

modern sebagai akibat dari pegawai arsip yang tidak cakap dan kurangnya 

bimbingan yang teratur. 

B. Perumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang dapat 

diangkat adalah : 

1. Bagaimana Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif pada sub 

Bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Tengah? 

2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi sub Bagian Perpustakaan 

dalam Pengelolaan Arsip Dinamis aktif? 

C. Tujuan dan Manfaat 

A. Tujuan 

1) Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis 

Aktif pada Bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Tengah 

2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi sub Bagian 

Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Tengah terkait dengan pengelolaan arsip dinamis aktif. 
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B. Manfaat 

1. Kegunaan Praktis 

a. Kegunaan bagi penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama pada 

masalah yang berhubungan dengan pengelolaan arsip. 

b. Kegunaan bagi perusahaan 

Memberikan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan dan 

memperhatikan pengelolaan arsip sebagai bahan referensi dan 

pertimbangan bagi perusahaan. 

c. Kegunaan bagi pembaca 

Sebagai bahan masukan yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh 

pembaca untuk ditindak lanjuti dan khususnya sebagai bahan 

tambahan dalam penelitian. 

2. Kegunaan Teoritis 

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis 

telah diterangkan di bangku kuliah.  

 

 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Arsip Dinamis Aktif 

 Setiap pekerjaan dan kegiatan diperkantoran memerlukan data da 

informasi. Salah satu sumber data adalah arsip, karena arsip adalah bukti dan 

rekaman dari kegiatan atas transaksi mulai dari kegiatan terdepan ( loket dan 

tempat pembayaran ) sampai kepada kegiatan-kegiatan pengambilan 

keputusan. Untuk pengambilan keputusan, arsip sebagai data diolah baik 

secara menual maupun komputer menjadi informasi. Pengolahan tersebut 

disesuaikan dengan kebutuhan dari keputusan yang akan diambil. 

 Arsip ( record )  yang dalam istilah bahasa Indonesia ada yang menyebut 

“warkat”, pada pokoknya dapat diberikan pengertian sebagai setiap catatan 

tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-

keterangan ataupun peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan 

orang itu pula. 

 Sedangkan arsip dinamis menurut Barthos ( 2003 : 4 ) adalah arsip yang 

masih diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau arsip yang 

digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi Negara.  
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 Arsip dinamis dilihat dari kegunaannya dibedakan atas : 

1. Arsip Aktif 

Arsip aktif adalah arsip yang secara langsung dan terusmenerus 

diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta masih 

dikelola oleh unit pengolah. 

2. Arsip Inaktif 

Arsip inaktif adalah arsip yang tidak secara langsing dan terus menerus 

diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-

hari serta dikelola oleh Pusat Arsip. 

 Sedangkan kebalikan dari arsip dinamis adalah arsip statis yang dapat 

diartikan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun 

untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Sama halnya dengan 

pengertian arsip statis yang dikemukakan oleh Amsyah ( 2005 : 3 ), arsip statis 

adalah arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional yang berasal dari arsip 

dinamis dari berbagai kantor. 

  

B. Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif 

Menurut Zulkifli Amsyah (2005 : 16) dijelaskan bahwa pengelolaan arsip 

diklasifikasikan menjadi 3, yaitu : 

1. Sentralisasi 

 Sehubungan dengan masalah kearsipan, maka sentralisasi berarti 

penyimpanan arsip yang dipusatkan di satu unit kerja khusus yang lazim 
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disebut Sentral Arsip. Arsip itu sebetulnya adalah surat yang sudah 

disimpan karena sudah selesai diolah (diproses). Dengan sentralisasi arsip 

maka semua surat-surat kantor yang sudah selesai diproses akan disimpan 

di Sentral Arsip. Dewasa ini sentralisasi arsip yang murni agak sukar 

diterapkan, sebab begitu banyak jenis surat atau arsip yang sukar 

dipisahkan dari unit kerja yang menangani pengolahannya, misalnya 

kuitansi, laporan, dan lain-lain. Agaknya system pengelolaan arsip secara 

sentral ini hanya efisien dan efektif bila dilaksanakan pada kantor kecil. 

Keuntungan dari sentralisasi arsip adalah : 

1) Ruang dan peralatan arsip dapat dihemat  

2) Petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan 

kearsipan 

3) Kantor hanya menyimpan 1 (satu) arsip, duplikasinya dapat 

dimusnahkan 

4) Sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan 

Kerugian dari sentralisasi arsip adalah : 

1) Sentralisasi arsip hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang 

kecil. 

2) Tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem 

penyimpanan yang seragam. 

3) Unit kerja yang memerlukan arsip akan memakan waktu lebih lama 

untuk memperoleh arsip yang diperlukan.  
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2. Desentralisasi 

 Untuk organisasi yang besar dengan ruangan kantor yang terpisah-

pisah letaknya, system penyelenggaraan arsip secara desentralisasi sangat 

sesuai dipergunakan. Disini semua kegiatan kearsipan mulai dari 

pencatatan, penyimpanan, pemindahan dan pemusnahan dilaksanakan oleh 

unit kerja masing-masing. 

 Keuntungan desentralisasi arsip adalah : 

1) Pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan unit 

kerja masing-masing. 

2) Keperluan akan arsip mudah terpenuhi, karena berada pada unit kerja 

sendiri. 

3) Penanganan arsip lebih mudah dilakukan, karena arsipnya sudah 

dikenal baik. 

Kerugian desentralisasi arsip adalah : 

1) Penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi, dan dapat 

menimbulkan duplikasi arsip yang disimpan. 

2) Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di 

setiap unit kerja, seingga pengehematan pemakaian peralatan dan 

perlengkapan sukar dijalankan. 

3) Kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja, dan ini 

merupakan pemborosan. 
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3. Kombinasi Sentralisasi dan Desentralisasi 

 Untuk mengatasi kelemahan dari dua cara pengelolaan baik sentralisasi 

maupun desentralisasi, sering ditemukan di perkantoran penggunaan 

kombinasi dari dua cara tersebut. Cara ini dapat disebut sebagai 

Kombinasi Sentralisasi dan Desentralisasi Arsip. Dengan cara ini 

kelemahan-kelemahan kedua cara memang dapat diatasi.  

 Didalam penanganan arsip secara kombinasi, arsip yang masih aktif 

dipergunakan atau disebut arsip aktif (active file) dikelola di unit kerja 

masing-masing pengeolah, dan arsip yang sudah kurang dipergunakan atau 

disebut arsip inaktif dikelola di Sentral Arsip. Dengan demikian, 

pengelolaan arsip aktif dilakukan secara desentralisasi dan arsip inaktif 

secara sentralisasi. 

 

1. Penanganan Surat Masuk 

Pengurusan surat-surat kantor adalah suatu kegiatan yang terpenting 

dalam kantor. Organisasi pengurusan surat-surat kantor sangat berbeda dari 

instansi ke instansi. Dalam suatu organisasi yang kecil, surat-surat masuk 

dan keluar dapat diurus oleh seorang petugas dengan merangkap dengan 

tugas-tugas lain. Dalam suatu organisasi yang besar pengurusan surat-surat 

dapat dikerjakan dalam bagian masing-masing, atau dapat pula dipusatkan 

disuatu bagian khusus, yaitu bagian atau seksi ekspedisi. Pada umumnya 

urusan penerimaan dan pengiriman surat-surat dipusatkan, yaitu  
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mengerjakan surat-surat masuk dan juga surat-surat keluar adalah dianggap 

lebih baik (Barthos, 2003 : 23). 

Petugas, seorang diri dapat ditugaskan untuk mengurus penerimaan dan 

pengiriman yang dipusatkan, disampiang cara pengurusan surat-surat yang 

seragam dapat ditetapkan untuk seluruh organisasi. Demikian pula hali ini 

dapat membawa pengehematan dalam arti bahwa tidak akan ada duplikasi 

dalam penggunaan alat-alat pengurusannya. 

Sebelum diterima surat akan diteliti terlebih dahulu, yaitu dengan 

langkah sebagai berikut menurut A. W. Widjaja (1990 : 30) dalam buku 

”Administrasi Kearsipan” :  

1. Pengelompokan surat 

Surat yang masuk dipisah-pisahkan sesuai dengan jenisnya dan 

alamatnya untuk keperluan pengolahan lebih lanjut. Adapun jenis surat 

yang masuk biasanya berupa :  

a. Surat Dinas Biasa, yaitu surat yang isinya tidak memerlukan tindak 

lanjut dan apabila surat tersebut hilang atau terlambat sampai ke 

alamat tifak akan menimbulkan kesulitan bagi kantor yang 

bersangkutan. 

b. Surat Dinas Penting, yaitu surat yang isinya memerlukan tindak 

lanjut dengan segera, mengandung keputusan, kebijakan dan 

konsep tertentu dan apabila surat tersebut hilang atau terlambat 

penyampaiannya maka mengakibatkan kesulitan bagi kantor yang 

bersangkutan. 
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c. Surat Rahasia, yaitu surat yang sifat dan isinya rahasia sehingga 

penanganannya hanya dilakukan petugas yang telah ditunjuk untuk 

menerima, mencatat dan memeriksanya. 

2. Membuka Surat 

Dalam tahap ini surat-surat dikeluarkan dari sampulnya. Pembukaan 

surat dilakukan oleh bagian Tata Usaha yang berwenang membuka 

semua surat dinas kecuali surat rahasia. Untuk surat rahasia bagian 

Tata Usaha hanya berwenang membuka sampul luarnya saja. 

3. Pemeriksaan Surat 

Setelah surat dikeluarkan dari sampulnya, langkah berikutnya adalah 

mengadalan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat antara lain : 

tanggal surat, nomor surat, perihal surat dan lampiran surat. 

4. Pencatatan 

Surat-surat yang masuk harus dicatat didalam buku arsip surat masuk. 

System pencatatan surat menurut Zulkifli Amsyah ada 3 macam yaitu : 

a. Buku Agenda, buku agenda sebagai alat untuk mencatat 

suratmasuk dan keluar. Halaman-halamannya berisi kolom-kolom 

keterangan ( data ) dari surat yang dicatat. 

b. Kartu Kendali, kartu kendali adalah selembar kertas berukuran 10 

cm x 15 cm yang berisikan data-data suatu surat serta Indeks, Isi 

Ringkasan, Lampiran, Dari, Kepada, Tanggal surat, Nomor surat, 

Pengolah, paraf, Tanggal terima, Nomor Urut, M/K, Kode dan 

Catatan. ( Amsyah, 1992 : 57 ) Pada pencatatan surat dengan kartu 
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kendali hanyalah untuk jenis surat penting sedangkan untuk surat 

biasa menggunakan lembar pengantar. 

c. Tata Naskah, adalah suatu kegiatan administrasi didalam 

memelihara dan menyusun data-data dari semua tulisan mengenai 

segi-segi tertentu dari suatu persoalan pokok secara kronologis 

dalam sebuah berkas. ( Amsyah, 1992 : 61 ). Secara mudah dapat 

dikatakan bahwa tata naskah adalah suatu map jepit yang berisi 

surat untuk diedarkan kepada pengolah surat yang berwenang 

terhadap pengolahan surat bersangkutan. 

5. Pendistribusian Surat 

Setelah langkah-langkah dari 1 sampai 4 dilakukan, maka langkah 

selanjutnya adalah pendistribusian surat, yaitu kegiatan meneruskan 

surat-surat kealamat yang dituju. Dalam pendistribusian surat, oleh 

pimpinan unit pengolah untuk meneruskan surat masuk ke unit 

kerjaatau alamat yang dituju, surat tersebut perlu dilengkapi dengan 

lembar disposisi yang berisikan instruksi / informasi dari pimpinan 

tentang isi surat dan tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh 

bawahan sehubungan dengan surat tersebut. 

1. Surat Penting 

 Setelah mendapat pengarahan dari pimpinan melalui lembar 

disposisi, surat kembali kepada unit kearsipan kemudian 

diserahkan kepada unit pengolahan sesuai dengan petunjuk dan 

pengarahan pimpinan lengkap dengan kartu kendali lembar II dan 
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lembar III. Setelah petugas unit pengolah menandatangani lembar 

II dan lembar III kemudian lembar II diserahkan kepada piñata 

arsip di unit kearsipan dan lembar III melekat pada surat aslinya 

dan disimpan di unit pengolah. Setelah surat tersebut menurun 

penggunaannya atau masa simpannya sudah berakhir maka surat 

tersebut dipindahkan ke sentral arsip untuk disimpan sebagai arsip 

in-aktif. Surat tersebut bersama-sama kartu kendali lembar III yang 

sebelumnya disimpan unit pengolah diserahkan kesentral arsip dan 

ditukarkan kartu kendali lembar III. 

2. Surat Rahasia 

 Surat masuk rahasia dalam keadaan tertutup yang telah 

dicatat dalam kartu kendali rahasia disampaikan kepada kepala unit 

atau Kepala Biro Umum melalui pejabat atau petugas yang 

ditunjuk. 

3. Surat Biasa 

 Lembar pengantar I dan II bersama-sama suratnya diajukan 

kepada Kepala Unit atau unit pengolah oleh bagian umum selaku 

unit kearsipan. Setelah lembar I (putih) ditanda tangani oleh staf 

tata usaha unit pengolah dikembalikan ke unit kearsipan. Lembar II 

tetap melekat pada suratnya. 

Setelah surat disampaikan pada alamat (biro) yang dituju maka 

akan disimpan atau dikelola oleh masing-masing biro atau bagian yang 

kemudian digunakan sebagai arsip. 
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2. Penyimpanan Arsip 

Penyimpanan Arsip atau disebut filling adalah proses pengaturan dan 

penyimpanan surat-surat secara sistematis, sehingga surat-surat tersebut 

dengan mudah dan cepat dapat diketemukan kembali dengan cepat setiap 

kali diperlukan. Oleh karena suatu filling yang tepat merupakan suatu 

tempat penyimpanan surat-surat yang aman, maka filling dapat dianggap 

sebagai “ingatan” dari sesuatu organisasi. Dan oleh karena orang biasanya 

tidak mungkin dapat mengingat selalu segala sesuatu tentang kejadian-

kejadian, maka filling merupakan bagian yang sangat penting dan oleh 

karenanya filling harus disusun dengan sempurna oleh suatu organisasi. 

Ada banyak sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang juru arsip 

dalam melaksanakan tugas filling agar dia dapat melakukan tugasnya 

dengan efektif dan efesien. Untuk itu sifat yang harus dimiliki adalah 

ketelitian, kerapian, serta menguasai bidangnya. Oleh karenanya filling 

merupakan dasar pengetahuan yang harus dimiliki setiap pegawai kantor, 

karena tidak satu organisasipun yang tidak akan terlibat dengan kearsipan, 

dimana ia harus menyimpan segala catatan, menyiapkan semua catatan 

setiap kali diperlukan, serta mengumpulkan atau menyatukan semua 

catatan yang mempunyai kaitan satu dengan yang lain menjadi satu 

riwayat yang lengkap. 

Ada 5 dasar pokok system penyimpanan arsip menurut Amsyah (2005 

: 88 )  dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kearsipan” :  
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1. Sistem Abjad 

Pada umumnya kalau kita mendengar sebutan system abjad dewasa 

ini, maka yang dimaksud adalah system abjad – nama. Walau susunan 

system subjek dan system geografis adalah juga susunan abjad, dua 

system tersebut tudak disebut sebagai sitem abjad. System nama adalah 

sama dengan system abjad ( Alfabetical Filing System ). 

System Abjad adalah system penyimpanan dokumen yang 

berdasarkan urutan abjad dari kata kata tangkap (nama) dokumen 

bersangkutan. Nama terdiri dari 2 jenis yaitu Nama Orang dan Nama 

Badan. Nama Orang (nama individu) terdiri dari nama lengkap dan 

nama tunggal. Nama badan terdiri dari : 1. Nama Badan Pemerintahan, 

2. Nama Badan Swasta, dan 3. Nama Organisasi. Buku petunjuk telpon 

halaman putih adalah contoh actual dari susunan abjad. Disitu nama 

orang (individu) dan nama badan disusun bersama-sama dalam suatu 

urutan abjad. 

System abjad adalah system penyimpanan yang sederhana dan 

mudah dalam menemukan dokumen. Dalam mencari dokumen petugas 

dapat langsung ke file (tempat) penyimpanan dan melihat huruf abjad 

dari nama yang dicari. Karena itu system abjad disebut system langsung 

(direct filing system). System langsung adalah system penyimpanan 

dimana petugas dapat langsung menuju ke file penyimpanan dalam 

usahanya mencari dokumen, tanpa melalui alat bantu seperti indeks 

misalnya. 
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   Cendana Corp 
 
C 
     Belawan, C.V 
     Banaran, P. T 
 
B 
     Astra, Motor 
     Ananda, Toko 
A 

  Gambar lemari arsip sistem abjad Amsyah ( 2005 : 86 ) 

Setiap koresponden (misalnya nama perusahaan) diberi map secara 

langsung walaupun suratnya baru 1 (satu) lembar. Pada cara ini 

pemakaian map-map tersusun berderet menurut abjad. Karena 

semuanya map gantung, maka tidak memerlukan penyekat. Dengan 

tidak adanya penyekat maka kita tidak dapat meletakkan guide huruf 

abjad secara tersendiri ; sebagai gantinya guide huruf (A, B, C dan 

seterusnya sampai Z) dapat diletakkan pada pinggir atas map yang 

pertama dari map-map kelompok abjad bersangkutan. 

2. Sistem Subyek 

System subyek adalah system penyimpanan dokumen yang 

berdasarkan kepada isi dari dokumen bersangkutan. Isi dokumen sering 

juga disebut sebagai perihal, pokok masalah, permasalahan, masalah, 

pokok surat atau subyek. ( Amsyah, 2003 : 148 ). 

System subyek dapat dikatakan sebagai system yang paling sukar 

penanganannya. Di Indonesia system ini banyak dipergunakan oleh 
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instansi-instansi pemerintah yang besar dan luas. Disini system subyek 

dilaksanakan secara seragam untuk semua unit kerja yang ada didalam 

instansi bersangkutan. Untuk arsip instansi atau perusahaan yang 

disimpan secara sentral (terpusat disuatu tempat tertentu), maka system 

subyek adalah system yang paling tepat dipergunakan. Sebab arsip 

tersebut berasal dari semua bagian atau unit kerja yang mempunyai 

subyek (kegiatan) sendiri-sendiri dan pada penyimpanan sentral 

semuanya bergabung menjadi satu system. 

Untuk penyimpanan dengan asas desentralisasi, pemakaian system 

subyek kurang begitu tepat sebab setiap unit kerja sudah mempunyai 

tugas dan fungsi yang meliputi satu subyek tertentu. Misalnya Unit 

Kerja Personalia, kebanyakan mengelola arsip-arsip yang bersubyek 

personalia. Demikian pula Bagian Keuangan, banyak sekali 

berhubungan dengan arsip-arsip yang bersubyek keuangan. Arsip dari 

subyek-subyek lain tidak akan berada pada kedua unit kerja yang 

dijadikan contoh diatas. Atau kalaupun ada, jumlahnya tidak akan 

begitu banyak, dan akan disimpan dalam waktu yang tidak lama untuk 

kemudian dipindahkan ke Sentral Arsip. 

Untuk dapat melaksanakan system subyek ini, maka seorang juru 

arsip harus menentukan lebih dahulu masalah-masalah apa yang pada 

umumnya dipermasalahkan dalam surat-surat setiap harinya. Masalah-

masalah itu dikelompokkan menjadi satu subyek, misalnya masalah-

masalah dibawah “Kepegawaian”, masalah-masalah yang berkenaan 
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dengan keuangan dikelompokkan menjadi satu masalah pokok (subyek) 

dibawah “Keuangan”, dan seterusnya.  

Demikian seterusnya semua pokok masalah dijadikan subyek, dan 

semua masalah-masalah yang berkenaan dengan satu pokok masalah 

dijadikan sub subyek. Apabila dibelakang hari diperkirakan bahwa 

masalah-masalah yang ada terus berkembang, maka juru arsip dapat 

juga mengembangkan masalah-masalah yang dijadikan sub subyek, 

misalnya untuk sub subyek “Kenaikan Pangkat” dapat dikembangkan 

lebih lanjut menjadi sub-sub subyek “Kenaikan pangkat golongan I”, 

sub-sub subyek “Kenaikan pangkat golongan II” dan seterusnya. 

3. Sistem Geografis 

Menurut Amsyah ( 2005 : 124 ) pada bukunya yang berjudul 

“Manajemen Kearsipan”, Sistem Geografis adalah system penyimpanan 

dokumen yang berdasarkan kepada pengelompokkan menurut nama 

tempat. System ini sering disebut juga system lokasi atau system nama-

tempat. Adapun nama-nama tempat yang dipergunakan dapat berupa 

pembagian ilmu bumi, tetapi dapat juga berupa pembagian-pembagian 

khusus dari instansi masing-masing seperti pembagian wilayah sesuatu 

bank atau AURI misalnya. 

Sebetulnya system ini timbul karena adanya kenyataan bahwa 

dokumen-dokumen tertentu lebih mudah dikelompokkan menurut 

tempat asal pengirimannya atau nama tempat tujuan dibandingkan 

dengan nama badan, nama individu ataupun isi dokumen bersangkutan. 
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Surat-surat yang datang dari banyak cabang yang tersebar dibanyak 

tempat misalnya salah satu unit kerja pada bank atau instansi supervisi 

pemerintah akan cocok bilamana mempergunakan pengelompokkan 

dokumen system geografis. Surat atau dokumen-dokumen tersebut akan 

lebih mudah dicari melalui nama tempat atau dibanding dengan nama-

nama lain. 

Untuk melaksanakan filing system geografis ini seorang juru arsip 

dapat mempergunakan nama daerah wilayah untuk pokok 

permasalahan, dimana pokok ini dapat dikembangkan menjadi masalah 

yang dalam hal ini adalah kota-kota yang berada didalam wilayah itu, 

dan selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut dengan nama-nama 

dari para langganan atau nasabah-nasabah yang ada disetiap kota 

didaerah wilayah itu. Misalnya : 

Indramayu   Malang  Jakarta 
Ahmad   Parno   Irwan 
Bahrun   Rahman  Karna  
 

4. Sistem Nomor 

System nomor ini biasanya dipergunakan oleh organisasi-

organisasi dibidang professional tertentu, seperti misalnya Kantor 

Akuntan, Kantor Pengacara, dan sebagainya. System nomor ini 

merupakan system penyimpanan arsip yang tidak langsung (indirect 

filing system), karena sebelum menentukan nomor-nomor yang 

diperlukan, maka juru arsip lebih dahulu harus membuat daftar 

kelompok masalah-masalah, kelompok-kelompok pokok permasalahan 
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seperti pada system subyek, baru kemudian diberikan nomor 

dibelakangnya. Misalnya :  

Kepegawaian   12 

 Cuti   12,1 

 Kenaikan Pangkat 12,2 

 Lamaran  12,3 

Suatu organisasi yang bergerak dalam usaha perdagangan mesin-

mesin kantor dapat juga mempergunakan system nomor ini, misalnya :  

Mesin Kalkulator  14 

 Fasit   14,1 

 Monroe  14,2 

 Ordner   14,3 

 Underwood  14,4 

Juru file dapat mengembangkan nomor-nomor ini menjadi 

pembagian lebih kecil dalam decimal, seperti misalnya 12.1. , 12.11, 

12.11.1, dan seterusnya. Dan apabila juru file telah membuat daftar 

kelopmpok masalah yang akan sekaligus menunjukan nomor dari 

masing-masing masalah dan pokok masalah, daftar ini disebut kartu 

indeks, maka juru arsip selanjutnya memproses filing menurut nomor-

nomor yang telah ditentukan dalam kartu indeks ini.   

5. Sistem Kronologis 

System ini dipergunakan untuk filing bahan-bahan yang disusun 

menurut urutan tanggal dari datangnya surat atau bahan-bahan itu. 
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Surat-surat atau bahan-bahan yang dating lebih akhir ditempatkan pada 

yang paling depan, tanpa melihat masalah atau perihal surat atau bahan. 

Selanjutnya juru arsip hanya akan perlu mengelompokkan surat-surat 

atau bahan-bahan yang di file itu dalam bulan-bulan setiap tahunnya. 

Juru arsip dapat mempergunkan system ini untuk 

menyelenggarakan filing apabila kegiatan surat menyurat dalam 

organisasi masih belum berjumlah banyak, sehingga masih dapat 

disatukan segala persoalan dalam satu file untuk setiap bulannya. Tetapi 

apabila kegiatan atau usaha dari organisasi itu sudah berkembang dan 

menyangkut banyak masalah, maka sebaiknya juru arsip 

mempergunakan system yang lain yang akan lebih sesuai. 

Dalam semua system yang telah disebutkan, maka system abjad 

selalu dipergunakan sebagai kelengkapan system yang dipilih, kecuali 

system kronologis. Artinya, bahwa meskipun juru arsip memilih system 

subjek, maka dalam penyusunan subyeknya juru arsip selalu harus 

menyusunnya lagi menurut urutan abjadnya. Oleh karenanya bagi 

seorang juru arsip system abjad harus dipahami benar karena system ini 

akan banyak memberikan bantuan dalam pelaksanaan tugas-tugas 

dalam filing kecuali bagi system kronologis. 

Umumnya kantor-kantor kurang memperhatikan prosedur atau 

langkah-langkah penyimpanan arsip. Memang pengalaman 

menunjukan bahwa banyak dokumen atau warkat yang hilang pada 

prosedur permulaan, sedang kalau sudah sampai ke penyimpanan, 
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kecepatan penemuan dokumen yang disimpan memegang peranan. 

Dan kecepatan ini banyak tergantung pada system yang digunakan, 

peralatan dan petugas filing. 

 

Gambar Formulir peminjaman Amsyah ( 2005 : 203 ) 

Dalam buku ”Manajemen Kearsipan”, Amsyah (1992 : 62) 

mengemukakan ada 5 langkah penyimpanan arsip yaitu : 

a. Pemeriksaan 

Meneliti arsip tersebut apakah sudah ada disposisi untuk 

disimpan atau belum. Memeriksa kelengkapan lampiran dan 

menyingkirkan bahan-bahan yang bukan arsip yang tidak perlu 

disimpan, misalnya amplop. 
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b. Pengindeksan 

Disini setiap dokumen atau surat ditentukan kata tangkapnya 

untuk mengetahui subjenya berdasarkan isi atau masalah. 

Misalnya perijinan praktek kerja lapangan. 

c. Memberi Tanda (pengkodean) 

Pada langkah ini dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu 

dengan memberi tanda centang (v) pada kata tagkapnya yang 

sudah ditentukan pada langkah pengindeksan. Setelah itu 

menuliskan kode penyimpanannya. Misalnya nomor kode 

016.5, yaitu tentang praktek lapangan. 

d. Penyortiran 

Setelah dokumen atau surat selesai diberi kode, kemudian 

dikelompokan sesuai dengan subjek atau masalahnya. 

Misalnya, kelompok 016 untuk Pendidikan / Latihan. 

e. Penyimpanan 

Sebelum disimpan, arsip tersebut diberi stempel jadwal retensi 

arsip untuk menentukan masa simpannnya. Untuk menentukan 

masa simpan arsip, digunakan buku pedoman jadwal retensi 

arsip yang telah ditetapkan menurut SK Direksi No. 

1820/Kpts/1998.  

Arsip yang diberi stempel kemudian dimasukkan ke dalam map 

gantung (hanging folder) kemudian disimpan dalam filling 

cabinet yang ditata berurutan sesuai klasifikasinya. 
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3. Peminjaman Arsip 

Arsip-arsip yang disimpan tentunya akan sering dibutuhkan kembali 

khususnya arsip aktif untuk keperluan intern. Peminjaman arsip dilakukan 

dengan pencatatan pada formulir khusus peminjaman. Untuk setiap 

peminjaman diperlukan pengisian formulir peminjaman ang dipilih masih 

cukup valid untuk jenis arsip yang dikelola oleh suatu organrangkap 3. 

lembar formulir tersebut digunakan oleh petugas sebagai alat bantu untuk 

mengetahui dan memperoleh keteranngan mengenai peminjaman dan 

pengecekan terhadap arsip-arsip yang dipinjam. (Sedarmayanti, 2003 : 76) 

4. Penemuan Kembali Arsip 

Tujuan utama dari kearsipan adalah penemuan kembali arsip dengan 

cepat dan tepat. Penemuan kembali sangat erat hubungannya dengan system 

penyimpanan yang digunakan. 

Untuk menentukan apakah suatu system penyimpanan arsip yisasi maka 

dapat menggunakan angka kecermatan. Angka kecermatan adalah angka 

perbandingan antara jumlah warkat yang tidak diketemukan dengan jumlah 

warkat yang diketemukan yang dinyatakan dengan prosentase. 

            ∑ warkat yang tidak diketemukan 
Angka kecermatan (AK) =    x 100% 
                                                   ∑ warkat yang diketemukan 
 

Apabila angka kecermatan menunjukan prosenyasi diatas 3%, maka 

kearsipan disitu perlu ditinjau kembali. Sudah barang tentu system 

penyelenggaraan kearsipannya perlu diganti. ( Mulyono dkk, 1986 : 42) 
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5. Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip 

Arsip harus dijaga keamanannya, baik segi kualitas (tidak mengalami 

kerusakan), kuantitas (tidak ada yang tercecer hilang), maupun dari segi 

informalitas (kerahasiaannya), pemeliharaan secara fisik dapat dilakukan 

dengan cara :  

a. Pengaturan ruangan  

Ruang penyimpanan arsip harus dijaga agar tetap kering (tidak 

terlalu lembab), terang (dengan sinar matahari meskipun jangan 

sampai terkena sinar matahari langsung). Ruangan harus kuat dan 

mempunyai ventilasi yang memadai, terhindar dari kemungkinan 

serangan api, air, maupun serangan serangga pemakan kertas. 

b. Pemeliharaan tempat penyimpanan  

Sebaiknya arsip disimpan ditempat-tempat terbuka, misalnya 

dengan menggunakan rak-rak arsip. Apabila harus disimpan 

ditempat tertutup (dialmari), maka almari tempat penyimpanan itu 

harus sering dibuka untuk menjaga kelembapan. Juga penataan 

arsip dialmari tersebut diatur secara renggang agar udara diantara 

berkas-berkas yang disimpan itu, perlunya tingkat kelembapan 

tetap terjaga dan tidak melampaui tingkat kelembapan yang 

diinginkan. Karena apabila tingkat kelembapan terlalu tinggi dapat 

menyebabkan tumbuhnya jamur dan sejenisnya, yang sudah pasti 

akan merusak arsip yang disimpan. 
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c. Tindakan Preventif 

Berarti menjaga terjadinya kerusakan arsip dengan cara 

tindakan pencegahan, yaitu melarang petugas atau siapapun 

membawa makanan ke ruang tempat penyimpanan arsip. Hal ini 

dikhawatirkan sisa-sisa makanan menyebabkan masuknya 

serangga atau hewan lain dalam ruangan tempat penyimpanan. 

Serta tidak diperkenankan merokok dalam ruangan. Selain asapnya 

dapat menimbulkan kerusakan kertas, nyala api untuk 

menghidupkan rokok dan putung rokok dapat membahayakan 

arsip. Disamping tindakan tertentu, untuk mengamankan arsip 

dapat dipasang tabung pemadam kebakaran. 

d. Tempat dan Letak Arsip 

Tempat arsip sebaiknya terbuat dari logam. Kalau tempat arsip 

dari kayu, maka harus dipilih kayu yang berkualitas (misal kayu 

jati). Jadi, dengan tempat penyimpanan yang baik, kerusakan arsip 

dapat dicegah sedini mungkin. Disamping tempat yang memadai, 

letak arsip juga perlu diatur. Letak arsip tidak terlalu boleh 

berdekatan, arsip harus terletak pada tempat yang cukup longgar 

dan arsip tidak boleh terlipat. 

e. Kondisi Arsip 

Untuk menjaga keutuhan arsip salah satu pemeliharaannya 

adalah menjaga kebersihannya, baik dengan peralatan sederhana 

seperti kemoceng maupun dengan peralatan modern yaitu vacuum 
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cleaner. Untuk arsip yang sobek supaya diperbaiki dengan perekat 

yang dibuat dari aci. 

 

 

 

  

  

 

 
 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis pada Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang beralamatkan di Jl. Pahlawan No. 4 

Semarang. 

B. Objek Kajian 

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

perhatian suatu penelitian (Suharsmi Arisunto, 2006 : 101). Adapun objek 

kajian dalam penelitian yang penulis lakukan adalah prosedur pengelolaan 

arsip dinamis aktif pada bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.  

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperolah langsung dari sumbernya yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan sebagai 

responden di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 

adalah pada bagian perpustakaan atau bagian kepegawaian. Data ini 

diperolah dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain dikumpulkan 

untuk suatu maksud tertentu. Data yang diperoleh dengan menggunakan 
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literature yang ada diinstansi terkait dan juga buku-buku yang 

berhubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Wawancara 

Metode wawancara/interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan data 

dengan mengajukan data atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu 

masalah. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

mengjukan pertanyaan kepada petugas bagian perpustakaan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. 

2) Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan secara langsung pada suatu objek 

yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 

objek. Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara 

langsung mengenai prosedur pengelolaan arsip dinamis aktif pada bagian 

perpustakaan Dinpas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Tengah. 

3) Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pencatatan data atas data yang diperoleh dari 

kumpulan dokumen-dokumen dilokasi penelitian terkait. Metode 

dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai 

dokumen dan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian mengenai 
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prosesur pengelolaan arsip pada bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. 

4) Metode Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data, hal ini dilakukan 

dengan cara membaca serta mempelajari buku literature. 

E. Metode Analisis Data 

1. Tekhnik penyajian data 

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini dan untuk diperoleh suatu kesimpulan maka 

data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan mengamati mengenai 

diperlukannya sesuai criteria hal-hal yang diperlukan dalam suatu 

pendapat penyajian dan pemilihan adalah mengelompokkan data-data 

sesuai criteria masing-masing dan dibutuhkan dalam penelitian. Penyajian 

data ini dipergunakan metode deskriptif kualitarif yaitu menggambarkan 

kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan 

masalah yang dihadapi serta solusinya.  

2. Metode analisis data 

Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis secara 

umum. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis 

yang tidak didasarkan pada perhitungan statistika yang berbentuk angka, 

dengan cara membandingkan antara teori dan fakta yang terjadi dalam 

perusahaan mengenai prosedur pengelolaan arsip dinamis aktif pada 
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bagian perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Instansi 

1. Sejarah Berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Tengah 

Dinas perindustrian dan perdagangan merupakan suatu instansi 

milik     pemerintah yang berdiri dibawah Departemen Perdagangan yang 

bergerak dibidang peningkatan usaha perdagangan pada setiap daerah di 

Indonesia. Menurut arsip Sub bagian Hukum, Humas dan Organisasi Tata 

Laksana pada Dinperindag Provinsi Jawa Tengah tahun 2001, sejarah 

berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 

dibagi dalam beberapa periode menurut tahunnya. Periode tersebut adalah: 

a. Periode tahun 1905-1933 

Pemerintah Hindia-Belanda mendirikan jawatan perindustrian dengan 

nama Van Land En Nijverheid dan Handel In Buittenzerg. 

b. Periode tahun 1934 – 1942 

Kedua jawatan tersebut diatas oleh Pemerintah Hindia-Belanda dilebur 

menjadi satu dengan nama Van Economische Zaken In Batavia. 

c. Periode tahun 1942 – 17 agustus 1945 

Jepang menduduki Indonesia, Departemen Van Economische Zaken In 

Batavia diubah menjadi Zinu Kesai Kyoku dan berkedudukan di 

Jakarta. 
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d. Periode September 1945 – 1951 

Pemerintah Republik Indonesia mendirikan kementrian kemakmuran 

yang berkedudukan di Jakarta. Akibat agresi militer Belanda,  

kementrian kemakmuran dipindah ke Magelang, kemudian di pindah 

lagi ke Yogyakarta. Setelah bentuk Negara kita adalah Negara serikat 

dengan nama Republik Indonesia serikat kedudukan kementrian 

kemakmuran kembali lagi ke Yogyakarta. 

e. Periode 1 Juli 1951 -1954 

Republik Indonesia Serikat berubah menjadi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Kementrian Kemakmuran dipecah menjadi 2 bagian: 

Kementrian Perindustrian, dan Kementrian Perdagangan dan 

Perindustrian. Tak lama kemudian Kementrian Perdagangan dan 

Perindustrian diubah menjadi Kementrian Perekonomian. 

f. Periode tahun 1945 – 1959 

Kementrian Perekonomian berubah menjadi kementrian Perdagangan, 

sehingga ada 2 kementrian yaitu : Kementrian perdagangan, dan 

Kementrian Perindustrian 

g. Periode tahun 1959 – 1966 

Pada tahun 1959 Pemerintah Indonesia membentuk 2 departemen 

perindustrian yang bernama : Departemen perindustrian dasar dan 

pertambangan, Departemen perindustrian. 
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h. Periode 5 november 1966 

Berdasarkan PP No.2/1962 Departemen Perindustrian menyerahkan 

wewenang kepada Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Tengah dengan SK 

tanggal 5 November 1966 No. MU.7/B/B tentang Penetapan Susunan 

Organisasi Dinas Perindustrian Propinsi Jawa Tengah. 

i. Periode tahun 1974 

Surat Keputusan (SK) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

Industri di daerah, maka Gubernur KDH memperbaharui SK tersebut 

dengan mengeluarkan SK Gubernur KDH tingkat 1 Jawa Tengah 

NO.HUK–105/1974 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perindustrian Dati 1 Jawa Tengah, dan diterbitkan lagi Perda No.2 

tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi Tata kerja Dinas 

Perindustrian Propinsi Dati 1 Jawa Tengah. 

j. Periode tahun 2001 

Dinas Perindustrian bergabung dengan Kanwil Perindustrian dan 

Perdagangan, maka diterbitkan perda No.7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 

2001 tentang Pembentukan kedudukan, Tupoksi (Tugas Pokok dan 

Fungsi) dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

k. Periode Tahun 2006 

Terjadi pemisahan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan 

diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 

2001 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok , Fungsi dan 
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susunan Organisasi. Dengan peraturan ini terbentuklah Dinas 

Perdagangan. Dan didukung oleh dengan Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah No.26/2006 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Dari sini sistem 

pengelolaan arsipnya mengalami masa peralihan dari sentralisasi ke 

desentralisasi. 

l. Periode Tahun 2008 

Dengan di terbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

No.6/2008 Tanggal 7 Juni 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, terbentuklah Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan pengelolaan arsipnya 

menggunakan sistem desentralisasi. 

2. Visi dan Misi 

Guna menyelaraskan tugas dan fungsinya, Dinperindag Provinsi Jawa 

Tengah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut: 

1) Visi 

Terwujudnya industri dan perdagangan yang kuat dan tangguh 

bertumpu pada potensi sumber daya daerah, berorientasi pada ekonomi 

kerakyatan. Dapat eksis, antisipasif dan inovatif, serta menumbuhkan 

kredibilitas para stake holder baik internal maupun eksternal. 

2) Misi 

a. Meningkatkan industri dan perdagangan yang berdaya saing kuat dan 

tangguh di era globalisasi. 
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b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan lebih 

memperhatikan aspek lingkungan, tertib niaga dan perlindungan 

konsumen serta kelancaran distribusi. 

c. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 

3. Tujuan, Sasaran dan Strategi 

a) Tujuan  

a. Mempercepat proses industrilisasi yang harus bertumpu pada 

mekanisme pasar dengan swasta peran utama. 

b. Untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Jawa Tengah, 

perlu upaya peningkatan ekspor dan pengurangan ketergantungan 

kepada impor bahan baku.  

b) Sasaran 

Pembangunan bidang industri dan perdagangan adalah penataan 

dan pemantapan struktur industri yang semakin kokoh, dalam arti 

mampu memenuhi kebutuhan rakyat melalui pasar lokal dan domestik, 

berorientasi ekspor dan subsitusi impor yang mengandalkan Sumber 

Daya Alam, bernilai tambah tinggi, menciptakan kesempatan kerja dan 

berusaha serta pengamanan distribusi, peningkatan peran UKM 

industri dan dagang, perbaikan struktur pasar dan pengendalian inflasi 

serta pemberdayaan dan penguatan agrobisnis yang merupakan 

kesatuan ekonomi. 
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c) Strategi  

1. Bidang industri diprioritaskan untuk dikembangkan harus benar-

benar memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dan 

berdampak luas pada sektor ekonomi lainya serta dapat 

dikembangkan secara ekonomis dan efisien. Industri yang didorong 

pengembangannya mencakup industri yang berbasis sumber daya 

alam, industri padat karya dan berbasis pengetahuan. 

2. Penumbuhan dan pengembangan industri penunjang untuk 

pemenuhan kebutuhan industri hilir uang beroreintasi ekspor,yang 

didukung dengan pembiayaan yang dibutuhkan terutama dalam 

pembiayaan perdagangan dan tersedianya sistem angkatan yang 

memadai. 

3. Bidang perdagangan meningkatkan kemampuan, menciptakan dan 

memanfatkan peluang pada kondisi global sehingga mampu bersaing 

baik di pasar dalam negri maupun luar negeri. 

Pengembangan sektor industri dan perdagangan lebih 

diprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi rakyat yaitu meningkatkan 

peran industri kecil dan dagang kecil dan menekankan kepada 

pembangunan industri yang berbasis sumber daya alam yang banyak 

menyerap tenaga kerja, selain itu diupayakan peningkatan produktifitas 

dan daya saingnya. 
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4. Lokasi Instansi 

Lokasi instansi adalah tempat dimana suatu instansi melakukan 

kegiatan atau aktifitas dan tugasnya setiap hari. Lokasi Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yaitu terletak di jalan Pahlawan 

No. 4 Semarang, yang mengurusi masalah perindustrian dan perdagangan 

se-Jawa Tengah. Untuk menciptakan Provinsi Jawa Tengah sebagi 

Provinsi yang berkembang dalam perindustrian dan perdagangan. 

5. Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan 

perdagangan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

perindustrian dan perdagangan; 

c. Pembinaan dan fasilitasi bidang perindustrian dan perdagangan 

lingkup provinsi dan kabupaten/kota; 

d. Pelaksanaan tugas di bidang industri atat transportasi, elektronika, 

telematika dan aneka, industri logam, mesin dan tekstil, industri agro, 

kimia dan hasil hutan, serta perdagangan dalam negeri, perdagangan 

luar negeri dan perlindungan konsumen serta pengawasan barang 

beredar; 
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e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan 

perdagangan; 

f. Pelaksanaan kesekretariatan  dinas; 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

6. Bidang Kegiatan 

Untuk mencapai Visi Dinperindag Prov. Jateng, kebijaksanaan 

pengembangan industri diarahkan kepada : 

a) Bidang usaha yang mengarah pada pemanfaatan dan pengelolaan 

potensi yang tersedia di daerah, dan diharapkan dapat memacu 

perekonomian daerah. 

b) Bidang usaha yang berorientasi ekspor dan menggunakan bahan baku 

lokal dirangsang agar lebih berkembang sehingga tingkat 

ketergantungan terhadap komponen impor dapat dikurangi. 

c) Penanaman modal guna tercapainya pemerataan pembangunan daerah 

seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22/1999 bahwa 

daerah kabupaten/kota agar lebih mandiri untuk meningkatkan 

pembangunan ekonominya. 

d) Industri berwawasan lingkungan sehingga diharapkan dapat menjaga 

pelestarian ekosistem yang ada. 

e) Pembangunan industri bersepektrun luas yang berorientasi pada pasar 

dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan keterampilan dan 
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teknologi berbasis industrialisasi untuk menghasilkan produk-produk 

unggulan. 

f) Pengembangan IKM yang mengutamakan tercapainya pertumbuhan 

bersamaan dengan pemerataan dengan memberikan prioritas bagi 

berbagai industri yang mampu tumbuh dengan cepat dan 

meningkatkan peran serta masyarakat secara luas dan produktif. 

g) IKM yang merupakan mitra sejajar bagi industri besar, oleh karena itu 

pemberdayaan IKM dititik beratkan pada kemampuan produksi, 

kewiraswastaan, teknologi, pengetahuan pasar dan manajerial. 

h) Memberikan peluang yang besar  kepada lembaga professional untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam pembinaan dan pengembangan IKM. 

i) Menyediakan fasilitas permodalan, meningkatkan kerjasama dengan 

lembaga terkait untuk mendorong wirausaha baru dan meningkatkan 

pelaksanaan kemitraan usaha serta memperluas jaringan dan 

penyebaran informasi pasar dan perusahaan untuk kepentingan IKM. 

j) Memberikan bantuan teknis untuk meningkatkan daya saing dengan 

akses pasar di dalam dan di luar kepada IKM. 

k) Rencana pemberian tax alauwen (pengurangan pajak) bagi investor 

baru dan bagi investor lama. 
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2. Deskripsi Hasil Penelitian 

A. Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif pada sub Bagian 

Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Tengah 

 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 

merupakan organisasi yang besar dan kompleks, yang menangani 

masalah perindustrian dan perdagangan yang ada di Jawa Tengah. 

Hampir setiap hari sub bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah mendapat laporan dari Dinas 

Perindustrian daerah sehingga setiap hari jumlah arsip bertambah. 

Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan pengelolaan arsip yang 

maksimal agar tidak terjadi penumpukan arsip, karena arsip dangat 

dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan organisasi. 

 Berdasarkan hasil observasi penulis melalui wawancara dengan 

bagian kearsipan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa 

Tengah, maka pengelolaan arsip yang dilakukan pada bagian 

Perpustakaan meliputi :  

1. Prosedur Permulaan ( penanganan surat masuk ) 

 Arsip adalah sekumpulan warkat yang disimpan secara 

sistematis dan diharapkan suatu saat jika diperlukan dapat 

ditemukan kembali dengan cepat. Dilihat dari pengertian arsip 

maka arsip dapat dikatakan sebagai berkas yang dapat berupa 

surat, kaset atau video maupun gambar (foto). 
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 Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 

Jawa Tengah arsip yang diterima berupa surat-surat atau laporan-

laporan yang berasal dari instansi dalam maupun luar 

perusahaan. Surat-surat yang diterima kemudian disimpan 

sebagai arsip. 

  

 Bagan arus surat masuk (sumber : Arsip Dinperindag 1998) 

Sebelum diterima surat akan diteliti terlebih dahulu, yaitu dengan 

langkah sebagai berikut : 

a). Penerimaan 

 Surat yang diterima oleh petugas kemudian diperiksa dan 

diteliti kebenaran alamatnya. Kemudian menyortir surat-surat 

tersebut berdasarkan alamat unit pengolah atau nama pejabat 

yang dituju dan dikelompokkan menurut sifatnya, yaitu surat 

penting, surat biasa dan surat rahasia. Setelah itu membuka 
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sampul surat dan memeriksa kelengkapannya (lampiran). 

Sedangkan untuk surat yang bertanda rahasia akan ditangani 

oleh petugas khusus. Surat-surat yang telah dikeluarkan dari 

sampulnya diberi stempel tanggal diterimanya surat, hal ini 

dimaksudkan agar surat segera ditangani atau dibalas sesudah 

diterima. 

b). Pengarahan 

Menentukan arah surat kepada siapa surat akan disampaikan. 

Surat-surat yang disampaikan kepada pimpinan harus 

dilampiri lembar disposisi. 

c). Pencatatan 

Pencacatan surat masuk menggunakan prosedur kartu kendali 

dan lembar pengantar, sebagai pengganti buku agenda dan 

buku disposisi. Dengan kartu kendali arsip akan mudah 

diketemukan karena semua informasi berada dalam satu 

tempat dan satu kata tangkap. Proses pencatatannya 

disesuaikan dengan sifat suratnya. 

(1) Surat Penting adalah surat yang memerlukan tindak 

lanjut dan mempunyai nilai guna dalam proses 

administrasi. Surat penting dicatat pada kartu kendali 

rangkap 3 dengan warna yang berbeda. Lembar I 

(putih) sebagai pengganti buku agenda, lembar II 
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(kuning) sebagai ekspedisi, lembar III (merah Jambu) 

selalu melekat pada surat. 

(2)  Surat Rahasia adalah surat yang isinya dirahasiakan 

dan hanya boleh diketahui oleh pimpinan atau pejabat 

yang ditunjuk. Pencatatan surat rahasia dilaksanakan 

oleh petugas khusus yang ditunjuk dengan Surat 

Keputusan. Surat-surat dicatat pada kartu kendali 

rahasia yang proses pencatatannya sama dengan surat 

penting. 

(3)  Surat Biasa adalah surat yang tidak memerlukan tindak 

lanjut, cukup untuk diketahui saja. Surat biasa dicatat 

pada lembar pengantar rangkap 2, yaitu lembar I 

(putih) sebagai pengganti buku agenda, dan lembar II 

sebagai bukti ekspedisi. 

d). Penyampaian 

Surat-surat disampaikan oleh unit sentral kearsipan kepada 

kepala unit atau biro-biro yang dituju dengan cara: 

1. Surat Penting 

Setelah mendapat pengarahan dari pimpinan melalui 

lembar disposisi, surat kembali kepada unit kearsipan 

kemudian diserahkan kepada unit pengolahan sesuai 

dengan petunjuk dan pengarahan pimpinan lengkap 

dengan kartu kendali lembar II dan lembar III. Setelah 
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petugas unit pengolah menandatangani lembar II dan 

lembar III kemudian lembar II diserahkan kepada piñata 

arsip di unit kearsipan dan lembar III melekat pada surat 

aslinya dan disimpan di unit pengolah. Setelah surat 

tersebut menurun penggunaannya atau masa simpannya 

sudah berakhir maka surat tersebut dipindahkan ke 

sentral arsip untuk disimpan sebagai arsip in-aktif. Surat 

tersebut bersama-sama kartu kendali lembar III yang 

sebelumnya disimpan unit pengolah diserahkan kesentral 

arsip dan ditukarkan kartu kendali lembar III. 

2. Surat Rahasia 

Surat masuk rahasia dalam keadaan tertutup yang telah 

dicatat dalam kartu kendali rahasia disampaikan kepada 

kepala unit atau Kepala Biro Umum melalui pejabat atau 

petugas yang ditunjuk. 

3. Surat Biasa 

Lembar pengantar I dan II bersama-sama suratnya 

diajukan kepada Kepala Unit atau unit pengolah oleh 

bagian umum selaku unit kearsipan. Setelah lembar I 

(putih) ditanda tangani oleh staf tata usaha unit pengolah 

dikembalikan ke unit kearsipan. Lembar II tetap melekat 

pada suratnya. 
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 Setelah surat disampaikan pada alamat (biro) yang 

dituju maka akan disimpan atau dikelola oleh masing-

masing biro atau bagian yang kemudian digunakan 

sebagai arsip. 

2. Prosedur Penyimpanan Arsip 

Prosedur penyimpanan arsip khususnya arsip yang masih 

aktif pada bagian Perpustakaan Dinperindag Provinsi Jawa Tengah 

menggunakan sistem subjek. Ini berarti dalam penyimpanan arsip-

arsipnya mendasarkan pada masalah atau isi dari arsip yang 

bersangkutan. Pola klasifikasi yang digunakan adalah pola 

klasifikasi berkode karena pada pola klasifikasinya dilengkapi 

dengan kode klasifikasi berupa angka. Pola klasifikasi pada Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dibagi 8 

subjek utama yaitu Umum, Kepegawaian, Keuangan, Statistik, 

Perrencanaan, Produksi, Tekhnik dan Pemasaran. Setelah arsip 

selesai diproses maka akan disimpan didalam  tempat yang tetap ( 
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permanen).  

 

Gambar sketsa penyimpanan surat masuk. Sumber : Arsip 

Dinperindag 1998. 

 Ada 5 langkah yang dipergunakan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam penyimpanan arsip 

yaitu : 

a. Pemeriksaan 

Meneliti arsip tersebut apakah sudah ada disposisi untuk 

disimpan atau belum. Memeriksa kelengkapan lampiran dan 

menyingkirkan bahan-bahan yang bukan arsip yang tidak 

perlu disimpan, misalnya amplop. 

b. Pengindeksan 

Disini setiap dokumen atau surat ditentukan kata tangkapnya 

untuk mengetahui subjenya berdasarkan isi atau masalah. 

Misalnya perijinan praktek kerja lapangan. 
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c. Memberi Tanda (pengkodean) 

Pada langkah ini dilakukan dengan cara yang sederhana, 

yaitu dengan memberi tanda centang (v) pada kata 

tagkapnya yang sudah ditentukan pada langkah 

pengindeksan. Setelah itu menuliskan kode 

penyimpanannya. Misalnya nomor kode 016.5, yaitu tentang 

praktek lapangan. 

d. Penyortiran 

Setelah dokumen atau surat selesai diberi kode, kemudian 

dikelompokan sesuai dengan subjek atau masalahnya. 

Misalnya, kelompok 016 untuk Pendidikan / Latihan. 

e. Penyimpanan 

Sebelum disimpan, arsip tersebut diberi stempel jadwal 

retensi arsip untuk menentukan masa simpannnya. Untuk 

menentukan masa simpan arsip, digunakan buku pedoman 

jadwal retensi arsip yang telah ditetapkan menurut SK 

Direksi No. 1820/Kpts/1998.  

Arsip yang diberi stempel kemudian dimasukkan ke 

dalam map gantung (hanging folder) kemudian disimpan dalam 

filling cabinet yang ditata berurutan sesuai klasifikasinya. 

3. Peminjaman Arsip 

Arsip-arsip yang disimpan tentunya akan sering dibutuhkan 

kembali khususnya arsip aktif untuk keperluan intern. Setiap 
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peminjaman arsip di bagian Perpustakaan Dinperindag Provinsi Jawa 

Tengah, peminjaman arsip harus mengisi lembar peminjaman rangkap 

2 dilengkapi tanda tangan dan peminjam wajib mengembalikan arsip 

selambat-lambatnya pada batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini 

dilakukan untuk mencagah kehilangan arsip, jika arsip yang dipinjam 

hilang atau belum kembali maka petugas arsip dapat menanyakan pada 

peminjam arsip. 

 

Gambar kartu kendali (sumber : Arsip Dinperindag 1998) 

4. Penemuan Kembali Arsip 

 Tujuan utama dari kearsipan adalah penemuan kembali arsip 

dengan cepat dan tepat. Penemuan kembali sangat erat hubungannya 

dengan system penyimpanan yang digunakan. Dalam hal ini sub 

bagian Perpustakaan Dinperindag Provinsi Jawa Tengah menggunakan 

sistem subjek, maka proses penemuan kembali arsipnya didasarkan 
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pada pokok permasalahannya. Proses penemuan kembali arsip/berkas 

dilakukan dengan cara : 

1. Memahami nasalah dan menentukan indeks 

Langkah pertama dalam penemuan kembali arsip adalah 

menentukan pokok masalahnya. Penemuan kembali arsip akan 

berjalan lancar apabila pihak-pihak yang berkepentingan 

mengetahui permasalahan dari surat yang sedang dicari. 

Disamping itu pihak-pihak yang berkepentingan juga 

menyebutkan nama organisasi atau perorangan dari surat yang 

akan dipinjam. Dengan disebutkannya masalah dan nama 

organisasi maka petugas arsip dengan mudah dapat mengetahui 

arsip yang sedang dicari. 

2. Menentukan kode penyimpanan 

Langkah selanjutnya adalah menentukan kode penyimpanan surat 

pada daftar pola klasifikasi kearsipan. Misalnya jika kode yang 

kita cari berhubungan dengan Hasil Rapat, maka kita dapat 

mencarinya pada bagian Rapat dengan nomor kode 006. 

3. Pengambilan Arsip 

Setelah diketahui kodenya maka dapat diketahui dimana arsip 

yang diperlukan itu disimpan, kemudian kita dapat mengambil 

arsip yang diinginkan dan sebagai gantinya masukkan lembar 

pinjam arsip untuk mengetahui bahwa arsip tersebut sedang 

dipinjam. 
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 Dalam mencari kode penyimpanan petugas arsip menggunakan 

buku pedoman untuk membantu menemukan nomor kode 

penyimpanan. Namun jika petugas sudah hafal dengan kode-kode 

penyimpanan maka langsung mencari arsip yang dimaksud. 

5. Pemeliharaan Arsip 

 Pemeliharaan arsip merupakan kegiatan untuk melindungi arsip 

dari kerusakan. Adapun usaha-usaha pemeliharaan arsip yang 

dilakukan Dinperindag Provinsi Jawa Tengah khususnya bagian 

Perustakaan adalah : 

a. Menjaga Kebersihan, kebersihan disini meliputi kebersihan 

ruangan kantor sekaligus tempat penyimpanan arsip. Adapun usaha 

untuk menjaga kebersihan disini adalah dengan menyapu, 

mengepel ruangan dan membersihkan almari arsip tersebut tiap 

hari. Untuk mencegah serangan jamur atau serangga yang dapat 

merusak kertas maka pada tempat penyimpanan arsip diberi kapur 

barus. 

b. Pengaturan suhu uadara, pada ruangan kantor dipasang AC yang 

berfungsi untuk mengatur kelembapan udara dan mengurangi 

banyaknya debu. 

Perawatan dilakukan setelah jam kerja berakhir dan pagi hari 

sebelum pegawai beraktifitas, sehingga arsip yang disimpan selalu 

dalam keadaan baik. Ini terbukti berdasarkan pengamatan peneliti 

karena yang terlihat ruangan selalu tampak bersih dan segar. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan dari pengamatan penulis di lapangan bahwa di bagian 

Perpustakaan Dinas Perrindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 

pengelolaan arsip dinamis aktif adalah sebagai berikut : 

 Prosedur Permulaan yaitu penanganan surat masuk dimulai dari 

penerimaan surat-surat yang masuk atau diterima oleh sub bagian 

Perpustakaan Dinperindag Provinsi Jawa Tengah. Penanganan surat masuk 

terdiri dari beberapa proses yaitu penerimaan, pengarahan, pencatatan, dan 

penyampaian. Surat-surat tersebut kemudian disimpan dan dijadikan sebagai 

arsip yang pengelolaannya diatur sesuai dengan Biro atau bagian masing-

masing. 

Penanganan surat masuk (arsip) pada sub bagian Perpustakaan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh A.W Widjaja (1990 : 30), yang menyebutkan 

bahwa langkah-langkah penanganan surat masuk adalah pengelompokkan 

surat, surat dipisah-pisahkan sesuai dengan jenis dan alamatnya, membuka 

surat, pemeriksaan surat, pencatatan dan kemudian pendistribusian surat ke 

alamat yang akan dituju dilengkapi dengan lembar disposisi yang berisikan 

instruksi dari pimpinan untuk ditindak lanjuti. 

Langkah yang digunakan sub bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam penyimpanan arsip adalah 

pemeriksaan, pengindeksan, memberi tanda, penyortiran dan penyimpanan. 
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Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Amsyah (1992 : 62) 

dengan menggunakan system tetap. 

Peminjaman arsip pada bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan cara mengisi lembar 

peminjaman rangkap 2. Namun pada kenyataannya peminjaman arsip tidaklah 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kadang peminjaman arsip langsung 

meminjam tanpa mengisi lembar peminjaman. Kemudian petugas langsung 

mengambilkan arsip yang akan dipinjam untuk difotokopi, setelah itu 

langsung dikembalikan kepada petugas arsip dan disimpan kembali. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa 

peminjaman arsip tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku / cara 

peminjaman yang tidak tepat sehingga dapat menyebabkan kehilangan arsip 

karena petugas kurang disiplin. 

Pada sub bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jawa Tengah system penyimpanan arsip menggunakan system 

subjek, maka penemuan kembali arsipnya didasarkan pada pokok masalahnya. 

Petugas arsip menggunakan buku pedoman untuk membantu menemukan 

nomor kode penyimpanan. Setelah diketahui kodenya maka dapat diketahui 

dimana arsip tersebut disimpan kemudian diambil, sebagai ganti masukan 

lembar peminjam. 

Akan tetapi ada sedikit kendala dalam penyimpanan arsip. Banyak 

kardus-kardus yang diletakkan dilantai sebelah lemari arsip. Hal ini 
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diakibatkan karena lemari arsip penuh dan tidak ada keteraturannya jadwal 

penyingkiran atau pemusnahan arsip.  

Sama halnya dalam melakukan penyimpanan arsip , pada penemuan 

kembali arsip petugas juga menggunakan buku pedoman untuk mencari 

nomor kode masalah arsip. Tetapi jika petugas arsip sudah hafal maka 

langsung mencari. Jadi dalam hal penyimpanan dan penemuan kembali arsip 

petugas dituntut untuk mengerti dan hafal nomor kode atau pokok masalah. 

Namun kadang arsip sulit diketemukan dengan cepat. Penemuan kembali arsip 

dengan menggunakan angka kecermatan yaitu dengan rumus : 

∑ warkat yang tidak diketemukan 
Angka kecermatan (AK) =    x 100% 
                                                   ∑ warkat yang diketemukan 
 

Sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyono dkk (1986 : 42). 

Pemeliharaan arsip bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sudah tergolong baik karena pemeliharaan 

arsip dilakukan dengan rutin setian hari kerja sehingga tidak terlihat arsip yang 

berserakan. Namun masih terdapat arsip yang disimpan dalam doos. Sesuai 

dengan teori yang ada karena pada dasarnya arsip harus dibersihkan setiap hari 

atau setiap saat agar terhindar dari kerusakan yang dapat menimbulkan 

karugian bagi instansi. 

Sedangkan untuk Pelaksanaan penyusutan arsip di sub bagian 

Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 

dilakukan atas kebijakan dari pimpinan dan tidak berpedoman pada jadwal 

retensi. Sehingga dala penyimpanannya terlihat sedikit berantakan karena 
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ditaruh dalam kardus-kardus. Jika arsip tersebut tergolong penting maka akan 

disimpan lebih lama dari arsip biasa. Suatu arsip jika habis masa 

penyimpanannya (jadwal retensi) akan segera dimusnahkan dengan cara 

dicacah yang sebelumnya diumumkan dalam berita acara. Arsip dapat 

diketahui nilai gunanya dengan menggunakan angka pemakaian, dengan 

angka pemakaian dapat diketahui apakah arsip tersebut masih seriing 

digunakan. Rumus angka pemakaian (AP) yaitu : 

  ∑ permintaan warkat 
          Angka Pemakaian (AP) =    x 100% 
                                                              ∑ warkat dalam arsip 
 
Dengan teori yang dikemukakan oleh Sularso Mulyono dkk (1986 : 55). 

Dalam pengelolaan arsip dinamis aktif pada sub bagian Perpustakaan 

Dinperindag Provinsi Jawa Tengah terjadi beberapa kendala. Apabila dilihat 

dari hasil penelitian, kendala yang terjadi memang tidak jauh berbeda dari 

teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2003 : 23). Yaitu pada 

penyimpanan arsip yang diletakkan dilantai. Pada dasarnya masalah kendala 

muncul dikarenakan kesalahan dari semua pihak, baik dari perusahaan 

maupun dari petugas arsip sendiri. 

 Teori Observasi Persamaan Perbedaan 

Penanganan 
surat masuk 

Menurut Barthos 
(2003:23) 
penanganan surat 
masuk adalah 
sebagai berikut : 

- Mengelompokan 
- Membuka surat 
- Memeriksa 
- Pencatatan 
- Pendistribusian 

Pada sub bagian 
perpustakaan 
Dinperindag,penanga
nan surat masuk 
dimulai dari : 
- Penerimaan 
- Pengarahan 
- Pencatatan 
- Penyampaian  

 Pengurusan 
surat masuk 
pada sub 
bagian 
perpustakaan 
dinperindag 
lebih 
kompleks 
karena pada 
pencatatan 
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surat dan 
penyampaian
nya 
diklasifikasik
an dalam 
surat penting, 
surat rahasia 
dan surat 
biasa.  

Penyim 
panan Arsip 

Menurut Barthos, 
langkah 
penyimpanan 
arsip ada 5: 
- Pemeriksaan 
- Mengindeks 
- Pengkodean 
- Myortir 
- Menyimpan  

Pada sub bagian 
perpustakaan 
Dinperindag ada 5 
langkah : 
- Pemeriksaan 
- Pengindeksan  
- Memberi tanda 
- Penyortiran 
- Penyimpanan  

Pada teori yang 
dikemukakan 
Barthos 
dijelaskan 
bahwa sistem 
penyimpanan 
arsip yang baik 
adalah dengan 
sistem subjek. 
Pada 
Dinperindag 
juga 
menggunakan 
sistem yang 
sama. 

 

Penyusutan 
arsip 

Menurut Barthos 
(2003 : 103) cara 
pemusnahan arsip 
dapat dilakukan 
melalui 3 cara 
yaitu : 
- Pembakaran 
- Pencacahan 
- Penghancuran  

Pada sub bagian 
perpustakaan 
Dinperindag, 
penyusutan arsip 
sesuai dengan 
kebijakan pimpinan. 
Tidak ada jadwal 
penyusutan berkala. 
Penyusutan arsip 
dilakukan apabila 
arsip sudah terlalu 
banyak menumpuk 
dan barulah dipilih 
arsip mana yang akan 
dimusnahkan, itupun 
disaksikan oleh 2 
pejabat dan dibuat 
dalam berita acara. 

 Cara 
pencacahan 
pada 
pemusnahan 
arsip dirasa 
cukup efektif 
dibandingkan 
dengan 
pembakaran 
dan 
penghancuran
. Setiap 
pemusnahan 
arsip disertai 
dengan berita 
acara dan 
harus 
disaksikan 
oleh paling 
sedikit 2 
orang pejabat 
yang ditunjuk 

 
 



 57

Dari analisis hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada sub 

bagian Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa  

Tengah memang terdapat sedikit perbedaan antara reori dan hasil 

observasi. Namun kendala yang terjadi tidak banyak menganggu kinerja 

prosedur kearsipan secara keseluruhan. 

 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil observasi penulis pada sub bagian  Perpustakaan Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif pada sub Bagian Perpustakaan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah meliputi : 

Prosedur Penanganan Surat Masuk (yang dimulai dari penerimaan surat, 

pengarahan, pencatatan, dan penyampaian surat), Prosedur Penyimpanan 

Arsip (dengan langkah-langkah dari pemeriksaan, pengindeksan, memberi 

tanda/pengekodean, penyortiran, hingga penyampaian), Prosedur 

Peminjaman Arsip, Prosedur Penemuan Kembali Arsip, dan Prosedur 

Pemeliharaan Arsip. Pengelolaan arsip dinamis aktif kurang lebih telah 

dilakukan dengan baik, namun pada prosedur penyimpanan arsip 

mengalami kendala yaitu masih terdapat kardus-kardus yang diletakkan 

pada sebelah lemari arsip. 

2. Adapun terjadi kendala, yaitu masih terdapat kardus-kardus yang 

diletakkan disebelah lemari arsip karena lemari arsip yang sudah tidak 

memenuhi kapasitas lagi. Hal ini disebabkan jadwal penyusutan arsip yang 

sesuai dengan kebijakan pimpinan saja.  
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B. Saran 

1. Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif pada Bagian Perpustakaan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah memang 

sudah cukup baik dan sesuai dengan teori,  namun lebih baik jika 

dilakukan beberapa perbaikan dalam prosedur penyimpanan arsip. Petugas 

arsip perlu diberi pelatihan tentang prosedur kearsipan modern agar dapat 

meningkatkan kinerja kearsipan pada sub bagian Perpustakaan. Perlu ada 

kearsipan modern dengan menggunakan CD atau flasdisk. Dokumen asli 

cukup discan dan di copy, untuk peminjaman cukup dengan menggunakan 

duplikatnya saja. Sehingga file asli masih tetap utuh. Dan dalam  

penemuan kembali arsip tidak memakan banyak waktu. 

2. Dari analisis hasil observasi yang dilakukan oleh penulis pada sub bagian 

Perpustakaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 

kendala yang terjadi tidak menghambat kinerja kearsipan yang lain. Perlu 

ada lemari tambahan untuk menyimpan arsip yang saat ini masih 

diletakkan di lantai.  
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Lampiran 1 : Kartu Kendali 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 :  lembar disposisi 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 :  lemari arsip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Lampiran  4 : pedoman wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakah Prosedur Pengelolaan Arsip Dinamis Akti pada Bagian Umum sub Bagian 

Perpustakaan Dinperindag Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Sistem apa yang digunakan dalam pengelolaan arsip? Kalaupun ada perubahan, terjadi 

pada tahun berapa? 

3. Bagaimanakah prosedur permulaannya? Setelah surat masuk, langkah selanjutnya apa saja? 

4. Bagaimanakah Prosedur penyimpanan arsipnya? 

5. Pada point penyimpanan arsip, sistem apa yang digunakan ? 

6. Untuk peminjaman arsip apakah ada formulir khusus yang digunakan sebagai alat bantu 

untuk mengetahui dan memperoleh keterangan mengenai peminjaman dan pengecekan 

terhadap arsip-arsip yang dipinjam? 

7. Bagaimana atau dengan cara alat bantuan apa untuk menemukan kembali arsip? 

8. Bagaimana cara pemeliharaan arsip? Apakah ada cara-cara khusus yang digunakan? 

9. Kendala-kendala apa saja yang ada dalam proses kearsipan pada sub bagian Perpustakaan? 

10. Apakah ada pelatihan khusus untuk petugas yang menangani arsip? 
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