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SARI 

 

Setiawan, Agus. 2015. “Pengelolaan Arsip untuk Mendukung Tertib Administrasi 

di SMK Negeri 3 Klaten”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Ismiyati, S. Pd., M. Pd. 

 

Kata Kunci : Arsip, Pengelolaan Arsip, Tertib Administrasi 

 

 Arsip merupakan kumpulan catatan atau rekaman dari setiap kegiatan. 

Arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran administrasi 

sekolah. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana 

pengelolaan arsip, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan arsip, dan 

upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan arsip untuk 

menunjang tertib administrasi di SMK Negeri 3 Klaten. Tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui pengelolaan arsip, kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pengelolaan arsip, dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

pengelolaan arsip untuk menunjang tertib administrasi di SMK Negeri 3 Klaten. 

 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pegawai Kearsipan. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Prosedur penelitian ini meliputi tahap sebelum di 

lapangan, tahap selama di lapangan, dan tahap analisis data.  Analisis data 

dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan arsip meliputi sistem 

penyimpanan arsip, proses penyimpanan arsip, penyusutan arsip, dan penataran 

pegawai arsip. Kendala yang ada antara lain ; 1) tidak ditemukannya kembali arsip 

saat dibutuhkan, 2) ruang dan tempat penyimpanan arsip yang kurang memadai, 

3) perlengkapan dan peralatan arsip yang kurang lengkap. Upaya yang dilakukan 

untuk meminimalisir kendala yang ada antara lain membersihkan arsip agar tidak 

rusak akibat faktor dari luar seperti jamur, dan pencatatan dalam buku agenda saat 

meminjam arsip untuk meminimalisir surat hilang karena belum menggunakan 

kartu pinjam arsip. 

 

 Simpulan penelitian ini yaitu pengelolaan arsip yang dilakukan SMK 

Negeri 3 Klaten dalam menyimpan arsip atau warkat yakni dengan menggunakan 

sistem terminal digit. Proses penyimpanan diawali dengan penerimaan surat, 

pencatatan dalam buku agenda dan lembar disposisi, selanjutnya disimpan dalam 

lemari arsip dengan menggunakan sistem terminal digit. 
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ABSTRACT 

 

Setiawan, Agus. 2015. “ The Archives Management to Support the 

Administration Order at SMK Negeri 3 Klaten”.Final Project. Economics 

Education Department. Economics Faculty. Semarang State University. Advisor: 

Ismiyati, S. Pd., M. Pd. 

 

Keyword: Archives, Archives Management, Administration Order 

 

Archive is  a collection of historical archives related to every activities. It 

has an important role for the success of school administration. The problems of 

the research were to understand the management of the archives, the problems of 

managing the archives, and the efforts to overcome the problems in managing the 

archives to support the administration order at SMK Negeri 3 Klaten. The 

objectives of this study are to know the management of the archives, the problems 

in managing the archives, and the efforts to overcome the problems to support the 

administration order at SMK Negeri 3 Klaten. 

 

 It was a qualitative research. The data source of this research were the 

head of  administration sub-section and the archivist. The data were collected by 

observation, interview, and documentation. The procedure of the research were 

pre-field stage, field stage, and data analysis stage. The data were analyzed by 

data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusion. 

 

The result of the study showed that the archives management include the 

archives storage system, archives storage processes, archives depreciation, and the 

archivist training. The problems of the archive management were ; 1) there was no 

archive when it was needed, 2) the limited space and room for saving the archives, 

and 3) the incomplete archive equipments. Some efforts used to minimize those 

problems were cleaning the archives so that they won’t be broken because of 

some outside factors, such as mould, and recording or writing in an agenda book 

to minimize the lose of card  as there hasn’t been an archive’s borrow card yet. 

 

The conclusion of this research is that SMK Negeri 3 Klaten uses terminal 

digit system in the archives management. The saving processes begin with 

receiving the letters, recording or writing in an agenda book and disposition sheet, 

then saving them in a filing cabinet using terminal digit system. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Informasi menjadi bagian yang sangat penting di kehidupan sekolah. 

Informasi menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

Informasi yang benar dan teliti maka pengambilan keputusan dapat dihasilkan 

secara efisien dan efektif. Arsip sebagai sumber informasi dapat membantu 

mengingatkan dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan tepat 

mengenai suatu masalah. Peranan arsip tidak hanya sebagai sumber informasi 

tetapi juga sebagai sumber ingatan bagi suatu sekolah serta untuk melancarkan 

kegiatan administrasi di sekolah. Menurut Barthos (2013:1), “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”. 

Arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelancaran administrasi 

sekolah, maka diperlukan adanya suatu pengelolaan yang baik sehingga apabila 

arsip digunakan dapat secara cepat ditemukan. Pengelolaan arsip yang baik adalah 

bagaimana penataan arsip dari mulai penciptaan arsip sampai dengan penyusutan 

arsip. Pengelolaan arsip yang baik tidak lepas dari berbagai faktor yang 

mendukung, banyak faktor yang mempengaruhi agar kearsipan mempunyai citra 

yang positif, antara lain adalah kerapihan penyimpanan, kebersihan tempat 

penyimpanan, petugas yang terdidik dan terampil, kemudahan untuk menyimpan 
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dan menemukan kembali arsip, dan terjaminnya keamanan arsip. Berkaitan 

dengan hal tersebut, arsip sebagai sumber informasi akan melancarkan kehidupan 

dan perkembangan sekolah. Menurut The Liang Gie (2009: 118), “Arsip adalah 

kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai kegunaan 

agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali”. 

Sistem penyimpanan arsip yang baik maka akan membantu pihak-pihak 

yang membutuhkan arsip tersebut, baik pihak sekolah itu sendiri ataupun pihak 

eksternal sekolah. Penyimpanan arsip yang baik akan mempermudah kegiatan 

administrasi di sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Adanya pengelolaan 

arsip dapat menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip, sehingga arsip  

dapat terpelihara dan mudah ditemukan kembali apabila diperlukan. Pengarahan 

dan pengawasan arsip juga harus dilakukan dengan baik supaya fungsi arsip 

sebagai sumber informasi bagi yang membutuhkan dapat terjamin. Mulyono, dkk 

(2011: 1) menyatakan bahwa: 

Dalam Manajemen Kearsipan dikenalkan bagaimana merencanakan 

pengelolaan arsip bagi suatu organisasi, baik pemerintahan maupun swasta. 

Prosedur pengelolaan arsip perlu ditetapkan untuk masing-masing 

organisasi, karena besar kecilnya organisasi, jenis kegiatan dan lokasi unit 

kerja organisasi tidak sama. Demikian pula, pengelolaan arsip perlu 

diarahkan dan diawasi agar arsip sebagai sumber data dapat bermanfaat 

secara maksimal. 

 

Efektivitas pengelolaan arsip dipengaruhi oleh pegawai yang bekerja pada 

unit kearsipan, sarana atau fasilitas yang digunakan dalam membantu pengelolaan 

arsip yang tersedia untuk penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan arsip 

tersebut. Pegawai yang bekerja pada unit kearsipan tidak hanya ditunjang oleh 

faktor kemauan terhadap pekerjaan tetapi juga harus memiliki keterampilan 
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khusus di bidang kearsipan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi 

dengan baik. 

Bagian tata usaha di SMK Negeri 3 Klaten adalah salah satu unit kerja yang 

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan usaha-usaha penyediaan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh guru-guru, dan karyawan di lingkungan SMK 

Negeri 3 Klaten. Informasi harus dikelola dengan baik oleh petugas kearsipan di 

bagian tata usaha sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan 

terhadap arsip yang disimpan. Bagian tata usaha  tersebut merupakan salah satu 

unit pendukung seluruh kegiatan akademik dalam pelayanan informasi guna 

pengambilan keputusan. Pengelolaan arsip yang tepat akan menciptakan 

administrasi sekolah yang benar dan hal ini tidak terlepas dari terlaksananya 

pengelolaan arsip yang tepat sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan 

produktifitas bagi SMK Negeri 3 Klaten. 

Observasi awal yang dilakukan penulis pada tanggal 19 s.d 24 Agustus 2014 

di SMK Negeri 3 Klaten dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Pambudi 

selaku petugas arsip memperoleh hasil: 

Proses pengelolaan arsip di bagian tata usaha SMK Negeri 3 Klaten 

mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah Nomor 045/4/1980 tentang Pola Kearsipan Pemerintah Propinsi 

Dati I Jawa Tengah. Meskipun sudah mengacu pada Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 045/4/1980 tentang 

Pola Kearsipan Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah, namun masih ada 

beberapa kendala-kendala maupun kekurangan dalam pengeloaan arsip 

seperti masih banyak dijumpai arsip-arsip yang ditumpukkan di dalam rak 

yang tidak tersusun rapi sehingga sulit untuk ditemukan kembali apabila 

dibutuhkan, peminjaman arsip yang jarang kembali, serta kurangnya 

fasilitas kearsipan di SMK Negeri 3 Klaten seperti lemari arsip yang hanya 

tersedia satu, lemari terbuat dari kayu sehingga rawan rusak dimakan rayap, 

dan tidak adanya guide dalam lemari arsip. 
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Observasi juga dilakukan dengan metode pengamatan terhadap penanganan 

arsip mulai dari arsip masuk sampai dengan penyimpanan arsip. Metode 

pengamatan bertujuan untuk mengetahui apakah fakta di lapangan sesuai dengan 

pedoman yang digunakan oleh SMK Negeri 3 Klaten. Hasil observasi penulis 

dengan metode pengamatan membenarkan bahwa masih ada beberapa kendala 

dalam penanganan arsip yang terkesan lambat sehingga terjadi penumpukan arsip 

di meja pegawai, selain itu fasilitas juga belum memadai dengan hanya tersedia 

satu lemari arsip di SMK Negeri 3 Klaten. 

The Liang Gie (2009: 120) mengemukakan bahwa untuk mengatasi 

masalah-masalah maka perlulah dipelajari, diatur, dan diperkembangkan 

pedoman-pedoman mengenai: 

a) Sistem penyimpanan warkat yang tepat bagi masing-masing instansi. 

b) Proses penyimpanan (pembacaan surat dan pembuatan tanda, 

pencatatan dalam kartu, dan penyimpanan dalam berkas) dan 

pemakaian warkat. 

c) Penyusutan arsip secara teratur. 

d) Penataran pegawai-pegawai bagian arsip sehingga memiliki dan dapat 

mempraktekkan pengetahuan di bidang kearsipan terbaru yang efisien. 

 

Penelitian terdahulu yang salah satunya dilakukan oleh Dani Ari Kusuma 

tahun 2010 dengan judul “Sistem Penataan Arsip Dinamis Aktif pada Badan Arsip dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.” dan penelitian lainnya yang pernah dilakukan 

oleh Krida Tya Yudha tahun 2009 yang berjudul “Sistem Kearsipan pada PT 

Askes (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang” menyatakan bahwa sistem 

kearsipan pada PT Askes (Persero) Kantor Cabang Utama Semarang 

menggunakan sistem subyek dimana penataan arsip yang disimpan dalam ordner 

ataupun filing cabinet telah dibuat pada daftar klasifikasi dan indeksnya. Kedua 



5 
 

 
 

penelitian terdahulu tersebut hanya menganalisis penyimpanan arsip dan tidak 

mengkaji pengelolaan arsipnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Arsip Untuk 

Mendukung Tertib Administrasi Di SMK Negeri 3 Klaten”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Latar belakang di atas sebagai acuan penulis merumuskan masalah yang 

terkait dengan objek penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan arsip untuk mendukung tertib administrasi di 

SMK Negeri 3 Klaten? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan arsip di 

SMK Negeri 3 Klaten? 

3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam 

pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan arsip untuk mendukung 

tertib administrasi di SMK Negeri 3 Klaten. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 

pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala 

dalam pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan penelitian yang sejenis, 

pengembangan studi kearsipan serta mengetahui pengelolaan arsip di 

SMK  Negeri 3 Klaten. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penulis di bidang 

Administrasi Perkantoran terkait dengan kearsipan. 

b. Bagi SMK Negeri 3 Klaten 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi sekolah dan bahan 

pertimbangan dalam pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten. 

c. Bagi Universitas Negeri Semarang 

Sebagai bahan tambahan informasi dan referensi untuk kajian lebih 

mendalam bagi pengembangan pengetahuan, khususnya bidang 

kearsipan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Arsip 

2.1.1. Pengertian Arsip 

Arsip memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, 

yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 pasal 1 ayat 2, “Arsip adalah 

rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara”, 

sedangkan menurut Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Jawa Tengah No. 

045/4/1980 tentang Pola Kearsipan Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah, 

“Arsip adalah naskah-naskah baik yang tertulis maupun yang dapat 

dilihat/didengar (film, rekaman dsb), yang dibuat/diterima oleh dan dari lembaga-

lembaga Negara/Instansi-instansi serta badan Pemerintah dan Swasta/Perorangan 

dalam keadaan tunggal maupun berkelompok (satu berkas mengenai masalah 

yang saling mengenai kehidupan kebangsaan dan penyelenggaraan pelaksanaan 

kegiatan pemerintah)”. Wursanto (1991: 18) menyatakan arsip sebagai berikut: 

Arsip adalah segala kertas naskah buku, folio, film, microfilm, rekaman 

suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam 

bentuk dan sifatnya, aslinya atau salinannya, serta dengan segala cara 

penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, 

sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi, kebijaksanaan, keputusan, 
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prosedur, pekerjaan atau kegiatan pemerintah yang lain atau karena 

pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. 

 

Amsyah (2005: 2) menyatakan bahwa, “Arsip adalah bukti dan 

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

tempat pembayaran) sampai kepada kegiatan-kegiatan pengambilan 

keputusan”. Menurut The Liang Gie (2009: 118), “Arsip adalah kumpulan 

warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai kegunaan agar 

setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali”. Barthos     

(2013: 2) menyatakan pengertian arsip sebagai berikut: 

Selain dari pengertian di atas, arsip dapat diartikan pula sebagai suatu 

badan (agency) yang melakukan segala kegiatan pencatatan, 

penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan surat-surat/warkat-warkat 

yang mempunyai arti penting baik ke dalam maupun ke luar, baik yang  

menyangkut soal-soal pemerintahan maupun non pemerintahan, dengan 

menerapkan kebijaksanaan dan sistem tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa arsip 

adalah rekaman peristiwa atau kegiatan dalam bentuk tertulis maupun dalam 

bentuk film, microfilm, rekaman suara, maupun gambar peta yang dapat 

berfungsi sebagai sumber informasi dan pusat ingatan sehingga arsip perlu 

disimpan secara sistematis agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat 

ditemukan kembali. 

2.1.2. Jenis-Jenis Arsip 

Berdasarkan frekuensi penggunaan arsip sebagai bahan informasi menurut 

Mulyono, dkk (2011: 7-8), arsip dibedakan sebagai berikut: 

1. Arsip aktif (dinamis aktif), yaitu yang secara langsung masih 

digunakan dalam proses kegiatan kerja. Arsip aktif ini disimpan di 
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unit pengolah, karena sewaktu diperlukan sebagai bahan informasi 

harus dikeluarkan dari tempat penyimpanan. 

2. Arsip inaktif (dinamis inaktif), yaitu arsip yang penggunaanya tidak 

langsung sebagai bahan informasi. Arsip inaktif ini disimpan di unit 

kearsipan dan dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang sangat 

jarang, bahkan tidak pernah keluar dari tempat penyimpanan dalam 

jangka waktu lama. 

3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu 

(UU No. 43 tahun 2009 pasal 1 ayat 3). 

4. Arsip statis, arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki 

nilai guna kesejahteraan, telah habis referensinya, dan keterangan 

yang dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung 

maupun tidak langsung oleh ANRI/dan atau Lembaga Kearsipan (UU 

No. 43 tahun 2009 pasal 1 ayat 7). Arsip statis sebagai arsip sudah 

mencapai taraf nilai yang abadi. 

 

Menurut Amsyah (2005: 3-4) ditinjau dari sudut hukum dan perundang-

undangan, arsip dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu: 

1. Arsip otentik, adalah arsip yang diatasnya terdapat tanda tangan asli 

dengan tinta (bukan fotokopi atau film) sebagai tanda keabsahan dari 

isi arsip yang bersangkutan. Arsip otentik dapat dipergunakan sebagai 

bukti hukum yang sah. 

2. Arsip tidak otentik, adalah arsip yang diatasnya tidak terdapat tanda 

tangan asli dengan tinta. Arsip ini dapat berupa fotokopi, film, 

microfilm, keluaran (output/print-out) komputer, dan media komputer 

seperti disket dan sebagainya. 

 

Wursanto (1991: 27-28) menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) jenis arsip 

menurut sifat kepentingannya yaitu: 

1. Arsip nonesensial, yaitu arsip yang tidak memerlukan pengolahan, dan 

tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang yang penting 

sehingga tidak perlu disimpan dalam waktu yang terlalu lama. Arsip 

nonesensial atau arsip tidak penting ini merupakan arsip yang sudah 

habis kegunaannya setelah selesai dibaca atau diketahui, atau telah 

lampau peristiwanya.  

2. Arsip yang diperlukan, yaitu arsip yang masih mempunyai nilai 

kegunaan, tetapi sifatnya sementara dan kadang-kadang masih 

dipergunakan atau dibutuhkan. Oleh karena itu arsip yang diperlukan 

(useful archives) masih perlu disimpan antara 2-3 tahun.  

3. Arsip penting (important archives), yaitu arsip mempunyai nilai 

hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, sejarah, dan sebagainya.  



10 
 

 
 

Arsip yang demikian masih dipergunakan atau masih diperlukan 

dalam membantu kelancaran pekerjaan. 

4. Arsip vital (vital archives), yaitu arsip yang bersifat permanen, 

langgeng, disimpan untuk selama-lamanya. 

 

Menurut Sugiarto (2015: 15), berdasarkan fungsinya arsip dapat dibedakan 

menjadi dua golongan, yaitu: 

1. Arsip Dinamis yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam 

kegiatan perkantoran sehari-hari. 

2. Arsip Statis yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara 

langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. 

  

2.1.3. Peranan Arsip 

Arsip mempunyai peranan penting dalam mendukung tertib 

administrasi di sekolah terutama dalam penyajian informasi, oleh sebab itu 

untuk dapat menyajikan informasi yang lengkap, cepat dan benar, haruslah 

ada sistem dan prosedur kerja yang baik dalam bidang pengelolaan arsip. 

Peranan arsip menurut Sugiarto (2015: 10-11), meliputi: 

1. Arsip merupakan data yang akan diolah menjadi sebuah informasi. 

2. Proses pengambilan keputusan tentunya membutuhkan data-data yang 

diolah menjadi informasi kemudian digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Arsip mempunyai peranan penting dalam proses penyajian informasi 

bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. 

 

Sedarmayanti (2003: 19) menyatakan bahwa peranan arsip meliputi: 

1. Alat utama ingatan organisasi. 

2. Bahan atau alat pembuktian (bukti otentik). 

3. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. 

4. Barometer kegiatan suatu organisasi mengingat setiap kegiatan pada 

umumnya menghasilkan arsip. 

5. Bahan informasi kegiatan lainnya. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan betapa 

pentingnya peranan arsip bagi suatu organisasi seperti sekolah, terutama dalam 
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mendukung kegiatan organisasi seperti tertib administrasi, sehingga arsip tidak 

dipandang sebelah mata. 

2.1.4. Pengorganisasian Arsip 

Menurut Sugiarto (2015: 19-21) ada beberapa pengorganisasian arsip 

dalam kantor yang sudah dikenal yaitu: 

1. Sentralisasi yaitu sistem pengelolaan arsip yang dilakukan secara 

terpusat dalam suatu organisasi, atau dengan kata lain penyimpanan 

arsip yang dipusatkan di satu unit kerja khusus yang lazim disebut 

Sentral Arsip. 

2. Desentralisasi yaitu pengelolaan arsip yang dilakukan oleh setiap unit 

kerja dalam suatu organisasi. 

3. Kombinasi sentralisasi dan desentralisasi yaitu arsip yang masih aktif 

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

masing-masing pengolah, dan arsip yang sudah kurang dipergunakan 

atau disebut arsip inaktif di kelola di Sentral Arsip. 

 

Menurut Amsyah (2005: 15-19) pengorganisasian arsip meliputi: 

 

1. Sentralisasi 

Sentralisasi berarti penyimpanan arsip yang dipusatkan di satu unit 

kerja khusus yang lazim disebut Sentral Arsip. Arsip 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. 

2. Desentralisasi 

Bilamana suatu kantor atau organisasi menganut sistem pengelolaan 

arsip secara desentralisasi, itu berarti bahwa semua unit kerja 

mengelola arsipnya masing-masing. 

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. 
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2.1.5. Sistem Penyimpanan Arsip 

Barthos, (2013: 44-48) menyatakan bahwa ada 5 dasar pokok sistem bagi 

penyelenggaraan filling yang dapat dipergunakan, yaitu: 

1. Sistem Abjad 

Sistem abjad adalah suatu sistem untuk penyusunan nama-nama 

orang. Baik perihal dari surat maupun instansi pengirim dapat disusun 

menurut abjad, yaitu menyusun subyek itu dalam urutan A sampai Z. 

2. Sistem Subyek 

Apabila suatu kantor menginkan mempergunakan sistem lain selain 

sistem alfabet, disebabkan karena kantor itu mengerjakan kegiatan-

kegiatan yang berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan perusahaan, maka kantor itu dapat memilih sistem subyek 

untuk melaksanakan tugas-tugas fillingnya. 

3. Sistem Geografis 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi dimana sistem 

geografis dapat dipergunakan, biasanya adalah kegiatan-kegiatan yang 

meliputi daerah-daerah wilayah lebih dari satu tempat. Organisasi-

organisasi yang mempunyai beberapa kantor cabang dapat juga 

mempergunakan sistem geografis ini. 

4. Sistem Nomor 

Sistem nomor ini biasa dipergunakan oleh organisasi-organisasi yang 

bergerak di bidang profesional tertentu, seperti misalnya Kantor 

Akuntan, Kantor Pengacara, dan Kantor Kontraktor. Sistem nomor ini 

merupakan sistem filling yang tidak langsung (indirect filling system), 

karena sebelum menentukan nomor-nomor yang diperlukan, maka 

juru arsip terlebih dahulu harus membuat daftar kelompok masalah-

masalah, kelompok-kelompok pokok permasalahan seperti pada 

sistem subyek, baru kemudian diberikan nomor dibelakangnya. 

5. Sistem Kronologis 

Sistem ini dipergunakan untuk filling bahan-bahan yang disusun 

menurut urutan tanggal dari datangnya surat atau bahan-bahan itu. 

Surat-surat atau bahan-bahan yang datang lebih akhir ditempatkan 

pada yang paling depan, tanpa melihat masalah atau perihal surat atau 

bahan. 

 

Menurut Mulyono, dkk (2011: 14-31), penyimpanan arsip dapat 

menggunakan berbagai sistem penyimpanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu organisasi. Di bawah ini dipaparkan 5 macam sistem penyimpanan yang 
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dapat digunakan oleh berbagai organisasi, baik pemerintahan maupun swasta 

yaitu:  

1. Sistem Abjad 

Penyimpanan arsip dengan sistem abjad digunakan oleh sebagian 

besar organisasi yang volume kegiatan kerjanya tidak begitu banyak. 

Penyimpanan arsip berdasarkan abjad, berarti cara mengatur 

penyimpanan arsipnya diurutkan menurut urutan abjad, yaitu dari 

huruf A sampai Z. Jadi, semua judul diindeks berdasarkan abjad dan 

selanjutnya penyimpanan arsip didasarkan atas kode abjad. 

2. Sistem Pokok Soal 

Penyimpanan arsip dengan sistem pokok soal atau sistem perihal 

(subyek) adalah penyimpanan arsip yang mendasarkan pokok soal 

urutan sebagai penentu penyimpanan. Untuk dapat menyelenggarakan 

sistem ini perlu ditentukan lebih dahulu permasalahan yang dihadapi 

sehari-hari organisasi bersangkutan.  

3. Sistem Tanggal (Kronologis) 

Penyimpanan sistem tanggal (kronologis) adalah penyimpanan arsip 

yang mendasarkan atas tanggal surat atau tanggal penerimaan surat. 

Untuk penyimpanan arsip yang berasal dari surat masuk, kata tangkap 

untuk menentukan kode penyimpanan adalah tanggal masuknya surat 

(hal ini dapat dilihat pada cap penerimaan surat). Kata tangkap yang 

digunakan untuk menentukan kode penyimpanan arsip atas dasar surat 

keluar, yaitu tanggal yang tertera pada surat yang dikirim.  

4. Sistem Nomor Terakhir (Terminal Digit) 

Penyimpanan arsip dengan sistem nomor terakhir (terminal digit) pada 

umumnya digunakan oleh organisasi yang mempunyai kegiatan cukup 

luas (organisasi besar) serta volume terciptanya arsip cukup besar. 

Perlu diperhatikan, bahwa yang dimaksud nomor disini adalah nomor 

kode penyimpanan dan bukan nomor yang tertera pada surat (Nomor 

surat). 

5. Sistem Klasifikasi Desimal 

Penyimpanan arsip sistem klasifikasi desimal dikenal sebagai sistem 

desimal, sistem klasifikasi atau sistem “Dewey”. Sistem klasifikasi 

adalah penyimpanan arsip yang mendasarkan nomor sebagai kode 

penyimpanan. Kedua sistem, yaitu sistem terminal digit dan sistem 

klasifikasi desimal adalah sistem penyimpanan berdasarkan nomor 

kode (Numeric Filling). Bedanya terletak pada pemberian nomor 

kode.  

6. Sistem Wilayah (Geograhic Filling) 

Penyimpanan arsip dengan sistem wilayah adalah penyimpanan 

dikelompok-kelompokkan berdasarkan wilayah kerja dari organisasi 

yang bersangkutan.  

 

 



14 
 

 
 

2.1.6. Prosedur Penyimpanan Arsip 

Menurut Amsyah (2005: 62-67) prosedur penyimpanan adalah langkah-

langkah pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan akan disimpannya suatu 

warkat. Ada 2 (dua) macam penyimpanan, yaitu: 

1. Penyimpanan Sementara (File Pending) 

File pending atau file tindak-lanjut (follow-up file) adalah file yang 

digunakan untuk penyimpanan sementara sebelum suatu warkat 

diproses. File ini terdiri dari map-map yang diberi label tanggal yang 

berlaku untuk 3 (tiga) bulan. File pending biasanya ditempatkan pada 

salah satu laci dari almari arsip (filling cabinet) yang dipergunakan.  

2. Penyimpanan Tetap (Permanent File) 

Kalau dirinci dengan saksama, maka langkah-langkah atau prosedur 

penyimpanan adalah sebagaimana disajikan berikut ini: 

 

a. Langkah 1: Pemeriksaan 

Langkah ini adalah langkah persiapan menyimpan warkat dengan    

cara memeriksa setiap lembar warkat untuk memperoleh 

kepastian bahwa warkat-warkat bersangkutan memang sudah siap 

untuk disimpan. 

b. Langkah 2: Mengindeks 

Mengindeks adalah pekerjaan menentukan pada nama apa atau 

subjek apa, atau tangkap-tangkap lainnya, surat akan disimpan. 

Penentuan tangkap-tangkap ini tergantung kepada sistem 

penyimpanan yang dipergunakan. 

c. Langkah 3: Memberi Tanda 

Langkah ini lazim juga disebut pengkodean, dilakukan secara 

sederhana yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran 

dengan warna mencolok pada kata-tangkap yang sudah 

ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. 

d. Langkah 4: Menyortir 

Menyortir adalah mengelompokkan warkat-warkat untuk 

persiapan ke langkah terakhir yaitu penyimpanan. Langkah ini 

diadakan khusus untuk jumlah volume warkat yang banyak, 

sehingga untuk memudahkan penyimpanan perlu dikelompokkan 

terlebih dahulu sesuai dengan pengelompokkan sistem 

penyimpanan yang dipergunakan. 

e. Langkah 5: Menyimpan 

Langkah terakhir adalah menyimpan, yaitu menempatkan 

dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang 

dipergunakan. 
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2.1.7. Tempat Penyimpanan Arsip 

Mulyono, dkk (2011: 38) menyatakan bahwa, “Ruang yang digunakan 

untuk menyimpan arsip harus memperhatikan beberapa ketentuan agar arsip yang 

disimpan terjamin aman”. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ruang yang 

akan digunakan yaitu: 

a. Luas ruangan untuk seorang arsiparis (petugas arsip) minimal 

berukuran 4 x 4 m = 16 m persegi; 

b. Desain ruang harus dirancang agar penghawaan (ventilasi) cukup dan 

sinar matahari tidak menyebabkan ruangan sangat panas (udara 

kering) atau sebaliknya udara menjadi lembab (karena sinar matahari 

sangat kurang); 

c. Ruang tempat penyimpanan arsip perlu dipasang hygrometer (alat 

pengukur kelembapan udara); 

d. Selain hygrometer, di ruangan perlu dipasang thermometer supaya 

setiap saat dapat diketahui kondisi udara di ruang penyimpanan. 

 

2.1.8. Pemeliharaan Arsip 

Mulyono, dkk (2011: 59-60) menyatakan bahwa pemeliharaan arsip secara 

fisik dilakukan dengan cara berikut ini: 

a) Ruang tempat penyimpanan, ini berarti tempat penyimpanan harus 

dijaga tetap kering (tidak lembab atau terlalu lembab). Ruangan harus 

cukup terang (sinar matahari harus dapat masuk ruang tempat 

penyimpanan). Ruang tempat penyimpanan harus mempunyai 

penghawaan (ventilasi) yang memadai. Demikian pula, tempat 

penyimpanan harus dijaga dari serangan api, serangga pemakan 

kertas, dan percikan air. 

b) Penggunaan racun serangga, ini berarti pencegahan kerusakan arsip 

dengan menggunakan racun serangga. Diharapkan setiap enam (6) 

bulan ruang tempat penyimpanan disemprot dengan DDT atau yang 

sejenis. Kapur barus juga dapat digunakan untuk mencegah serangan 

serangga dan kutu buku. Selain bahan-bahan pencegah yang telah 

disebutkan, sodium arsenit dan dildrin juga dapat digunakan untuk 

mencegah serangan anai-anai (rayap). 

c) Tindakan preventif, ini berarti menjaga terjadinya kerusakan arsip 

dengan cara tindakan pencegahan, yaitu melarang petugas atau 

siapapun membawa makanan ke ruang tempat penyimpanan. 

Demikian pula, petugas atau orang lain tidak diperkenankan merokok 
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di ruangan. Di samping melarang tindakan tertentu, untuk 

mengamankan arsip dapat dipasang tabung pemadam kebakaran. 

d) Tempat dan letak arsip, ini berarti kerusakana arsip dapat dicegah 

dengan penggunaan tempat arsip yang memadai. Tempat arsip 

sebaiknya terbuat dari bahan logam. Kalau tempat arsip (rak arsip) 

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

misalnya). Di samping tempat yang memadai, letak arsip juga perlu 

diatur, yaitu tidak boleh terlalu berdesakan, arsip harus teretak pada 

tempat yang cukup longgar, dan arsip tidak boleh terlipat. 

e) Kondisi arsip, ini berarti kerusakan arsip dapat dicegah dengan 

menjaga kondisi arsip tetap prima. Untuk menjaga kondisi arsip tetap 

prima dapat dilakukan dengan membersihkan arsip, baik dengan 

peralatan sederhana, seperti kemucing (alat untuk membersihkan debu 

yang dibuat dari bulu ayam) maupun dari peralatan modern, yaitu 

vacuum cleaner (penyedot debu). Untuk arsip yang sobek supaya 

diperbaiki dengan perekat yang dibuat dari aci. Kalau ada arsip yang 

basah, secepatnya dikeringkan dengan cara menganginkan dengan 

sinar matahari (dijemur). 

 

2.1.9. Pengamanan Arsip 

Menurut Wursanto (1991: 229-231), pengaman arsip menyangkut 

pengamanan arsip dari segi informasinya, dan pengaman arsip dari segi fisiknya. 

a. Pengamanan Arsip dari Segi Informasi 

Pengamanan arsip dari segi informasinya telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kearsipan. 

b. Pengamanan Arsip dari Segi Fisiknya 

Pengamanan arsip dari segi fisiknya adalah pengamanan kertas arsip 

dari segi kerusakan. Pengamanan terhadap kertas arsip dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: 

1. Restorasi Arsip 

Restorasi arsip adalah memperbaiki arsip-arsip yang sudah 

rusak, sulit dipergunakan kembali, sehingga arsip tersebut dapat 

dipergunakan dan disimpan kembali untuk jangka waktu yang 

lebih lama. 

2. Laminasi Arsip 

Laminasi arsip adalah menutup kertas arsip diantara 2 lembar 

plastik sehingga arsip itu terlindung dan aman dari bahaya kena 

air, udara (lembab, kering), dan serangan serangga 

pemakan/perusak arsip. Dengan cara demikian arsip akan tahan 

lebih lama untuk di simpan. 
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3. Microfilm 

Arsip-arsip yang sudah rusak, rapuh sehingga tidak dapat 

direstorasi apalagi dilaminasi, apabila arsip-arsip itu masih 

mempunyai nilai perlu dimicrofilmkan. Microfilm dipergunakan 

untuk mengawetkan arsip-arsip yang sudah rusak sehingga tidak 

dapat direstorasi, dengan cara mengadakan pemotretan suatu 

arsip yang perlu diawetkan, dipindahkan ke lembaran film kecil. 

 

2.1.10. Pemusnahan Arsip 

Mulyono, dkk (2011: 77 – 81) menyatakan bahwa pemusnahan arsip 

meliputi: 

1. Prosedur Pemusnahan 

Pemusnahan berarti dihilangkan identitasnya, oleh karena itu 

pemusnahan suatu arsip tidak sekedar memindahkan arsip dari tempat 

penyimpanan ke tempat pembuangan (tempat sampah). Pemusnahan 

arsip dilakukan secara total sehingga tidak dapat dikenal lagi baik isi 

maupun bentuknya. Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan 

untuk menghancurkan arsip secara fisik dan identitas yang melekat di 

arsip. Arsip dimusnahkan dengan menggunakan “Berita Acara”. 

2. Cara Pemusanahan 

Menurut Mulyono, dkk (2011: 79) untuk memusnahkan arsip yang 

sudah tidak memiliki nilai guna dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu 

pembakaran, penghancuran dengan cara mencacah lembar kertas 

dengan menggunakan mesin pencacah kertas (Schrider). 

a. Pembakaran 

Pemusnahan dengan cara pembakaran adalah yang lazim 

dilakukan, keran pelaksanaannya mudah. Pembakaran arsip harus 

dilakukan dengan sempurna, artinya perlu dicek apakah kertas 

sudah terbakar secara sempurna (sudah jadi abu). 

b. Pencacahan 

Arsip yang sudah dicacah berujud potongan-potongan kertas yang 

sama sekali tidak dapat dikenal lagi identitas arsip yang 

bersangkutan. Jadi, yang penting pemusnahan arsip itu 

menghilangkan identitas arsip, sehingga tidak dikenal lagi arsip 

tersebut.  

c. Penghancuran 

Pemusnahan dengan cara ini adalah memusnahkan arsip dengan 

menuangkan bahan kimia diatas tumpukan arsip. Cara ini agak 

berbahaya karena bahan kimia yang digunakan (biasanya soda 

api) dapat melukai kalau perciknya mengenai badan. Pelaksanaan 

pemusnahan dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah 

meskipun biayanya agak mahal. 
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2.1.11. Peralatan dan Perlengkapan Arsip 

Menurut Amsyah (2005: 178-188), peralatan yang dipergunakan bagi 

penyimpanan arsip yang berjumlah banyak dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) 

jenis alat penyimpanan, yaitu: 

1. Alat penyimpanan tegak (vertical file) 

Peralatan tegak adalah jenis yang umum dipergunakan dalam kegiatan 

pengurusan arsip. File vertikal sering kali dipergunakan untuk 

penyimpanan arsip inaktif, yaitu dengan peralatan dan tempat yang 

berbiaya rendah. 

2. Alat penyimpanan menyamping (lateral file) 

Walaupun sebenarnya arsip diletakkan juga secara vertikal, tetapi 

peralatan ini tetap saja disebut file lateral, karena letak map-mapnya 

menyamping laci. Dengan demikian file ini dapat lebih menghemat 

tempat dibanding dengan file kabinet. 

3. Alat penyimpanan elektrik (power file) 

Walaupun bukan model baru, penggunaan file elektrik berkembang 

pesat di berbagai kantor. Dengan mempergunakan file ini, penggunaan 

tenaga manusia dalam pengurusan arsip atau manajemen kearsipan 

dapat dikurangi. 

4. Alat penyimpanan untuk “word-processing” 

Peralatan untuk menyimpan media magnetic sangat bervariasi, hampir 

sama juga dengan peralatan untuk arsip kertas. Peralatan ini berada di 

atas meja para petugas operator pada waktu dipergunakan. 

5. Alat penyimpanan untuk media komputer 

Ada 2 (dua) macam media informasi yang merupakan hasil dari 

pekerjaan komputer, yaitu media komputer dan cetakan komputer 

(print-out). Cetakan komputer yang berukuran besar biasanya 

disimpan pada folder-folder yang sesuai dan diletakkan di dalam rak-

rak almari. 

6. Alat penyimpanan “visible” 

Alat penyimpanan jenis ini yang banyak dipergunakan adalah jenis 

kardex. Kardex terbuat dari metal dalam bentuk almari kecil dengan 

laci-laci tipis yang banyak. 

 

Perlengkapan yang digunakan dalam menyimpan arsip menurut Amsyah, 

(2005: 188-192) yaitu sebagai berikut: 
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1. Penyekat 

Penyekat adalah lembaran yang dapat dibuat dari karton atau tripleks 

yang digunakan sebagai pembatas dari arsip-arsip yang disimpan. Pada  

penyekat ditempelkan label yang berisikan kata tangkap sebagai 

penunjuk (guide) sesuai dengan sistem penyimpanan yang 

dipergunakan. 

2. Map (Folder) 

Folder-folder juga dapat diperoleh dalam berbagai model dan bahan. 

Jumlah dan jenis dokumen yang di-file, serta cara pemuatan dokumen 

di dalamnya hendaknya dijadikan pedoman dalam menentukan pilihan. 

3. Penunjuk (Guide) 

Penunjuk mempunyai fungsi: sebagai tanda untuk membimbing dan 

melihat cepat kepada tempat-tempat yang diinginkan di dalam file. 

Penunjuk tediri dari tempat label (tab) yang menjorok ke atas dibuat 

dalam berbagai bentuk, yang disebut tonjolan. 

4. Kata-Tangkap 

Judul yang terdapat pada tonjolan disebut juga kata tangkap. Bilamana 

memilih kata-tangkap, baik ia berupa huruf abjad, nama, maupun 

subjek, haruslah ingat untuk membuatnya sesingkat mungkin sehingga 

dapat dibaca dengan mudah dan cepat. Umumnya terdapat penunjuk 

dengan kata-tangkap tunggal dan pasangan. 

 

Sedarmayanti, (2003: 44-65) memaparkan macam-macam peralatan dan 

perlengkapan yang digunakan untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip, 

meliputi: 

1. Filling Cabinet 

Adalah lemari arsip yang terdiri dari laci-laci besar, untuk menyimpan 

arsip secara vertikal. Penggunaan filling cabinet dilengkapi dengan 

dengan: 

a. Tab 

ialah bagian yang menonjol disebelah atas guide atau map dengan 

ukuran lebih kurang: lebar 1,15 cm, panjang 10 cm. Guna Tab 

adalah untuk mencantumkan pokok masalah, kode dan tanda-tanda 

penunjuk file lainnya. 

b. Sekat atau Guide 

Sekat atau guide merupakan petunjuk dan pemisah antara 

kelompok masalah yang satu dengan kelompok masalah yang lain, 

sesuai dengan pengelompokkan masalah pada klasifikasi arsip. 

c. Hang Map (map menggantung) 

Adalah sejenis map yang dilengkapi dengan tembaga pada bagian 

atasnya, guna menggantungkannya di dalam laci filling cabinet, 

dan berfungsi untuk meletakkan tab. 
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d. Schnelhecter Map 

Adalah map untuk menyimpan berkas yang telah di perforator 

(dilubangi) terlebih dahulu, sehingga berkas tersebut tidak dapat 

lepas dari kaitan. 

e. Folder (sampul arsip) 

Adalah map tanpa daun penutup pada sisinya, dan dilengkapi 

tab/tonjolan untuk menempatkan kode arsip. 

f. Tickler File (berkas penyekat) 

Adalah alat atau kotak kecil berukuran lebih kurang 10x15 cm, 

yang dipergunakan untuk menyimpan kartu-kartu kendali dan 

kartu-kartu pinjam arsip, yang cara penyusunan penyimpanannya 

sama dengan sistem penyimpanan arsip berdasarkan sistem tangga 

atau sistem lainnya. 

2. Ordner 

Adalah semacam map dari karton tebal, dapat menampung banyak 

arsip, dan didalamnya terdapat besi untuk mengkait arsip yang telah 

diperforator/dilubangi pinggirnya. 

3. Letter Tray (baki surat) 

Adalah semacam baki yang terbuat dari plastik atau metal, untuk 

meletakkan/menyimpan surat yang biasanya disimpan di atas meja. 

4. Safe keeping Document (brankas) 

Adalah lemari besi dengan ukuran yang bermacam-macam dan 

dilengkapi dengan kunci pengaman. Biasanya digunakan untuk 

menyimpan arsip penting/rahasia. 

5. Rak buku (lemari terbuka) 

Adalah rak untuk menyimpan buku-buku, seperti diperpustakaan atau 

untuk menyimpan ordner dan sejenisnya. 

6. Lemari arsip 

Adalah lemari yang terbuat dari kayu atau mental, berfungsi untuk 

menyimpan berbagai macam bentuk arsip. 

7. Visible Record Cabinet 

Adalah tempat penyimpanan arsip dengan menggunakan kantong-

kantong kartu tersusun, yang disimpan dan dijepit di dalam laci atau 

baki, kemudian tersusun dalam suatu cabinet. 

8. Compact Rolling Shelving (Roll-O-Pact) 

Adalah lemari penyimpan arsip yang disusun sejajar di atas rel dan 

dapat digerakkan dengan bantuan roda, sehingga dapat dirapatkan satu 

sama lain dengan ringan dan mudah. 

9. Rotary Filling System 

Adalah sistem file bertingkat (vertikal), yang dilengkapai dengan 

sistem kode, angka, abjad dan warna, serta berpola tingkatan 

bentuknya bundar dan dapat berputar, serta dapat mendeteksi lebih 

awal bila terjadi kekeliruan (karena tampak dari sistem nada/harmoni 

yang terpotong). 
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10. Compact Rotary Filling 

Adalah sistem file bertingkat semacam Rotary Filling System, hanya 

berda atau dimasukkan dalam lemari. 

11. Mobiplan Filling System 

Adalah alat untuk menyimpan gambar, kartu-kartu, map cetakan dan 

lain-lain secara vertikal (digantungkan). Mobiplan mudah dipindahkan 

karena ringan dan dilengkapi dengan roda sehingga dapat 

mempercepat dan mempermudah pelaksanaan tugas. 

12. Vertical Plan Filling System 

Adalah lemari (terbuat dari besi plat) untuk menyimpan gambar 

dengan sistem penyimpanan yang vertikal (digantungkan). 

13. Dataplan tray Filling System (Kardek) 

Adalah semacam baki yang terbuat dari plastik atau metal untuk 

menyimpan arsip secara horisontal, vertikal, ataupun kombinasi antara 

horisontal dan vertikal. 

14. Retrix 

Adalah alat penyimpan arsip yang dilengkapi dengan sistem pencari 

letak nomor arsip yang dibutuhkan, sehingga bila nomor arsip yang 

dibutuhkan telah dipasang dan diproses, maka arsip yang dibutuhkan 

akan muncul/diambil diantara permukaan arsip lainnya. 

15. Memory Writer (Mesin Tik Elektronik) 

Adalah mesin tik yang menyediakan tempat untuk menyimpan data 

dengan kapasitas terbatas. Untuk menyimpan dan menemukan 

kembali data, maka kunci tertentu ditekan. 

16. Microfilm 

Adalah suatu alat untuk memproses fotografi, dimana arsip direkam 

pada film dalam ukuran yang diperkecil, untuk memudahkan 

penyimpanan dan penggunaan. 

17. Komputer 

Adalah rangkaian peralatan elektronik yang dapat melakukan 

pekerjaan secara sistematis, berdasarkan instruksi/program yang 

diberikan, serta dapat menyimpan dan menampilkan keterangan 

bilamana diperlukan. 

18. Desk Tray 

Adalah tempat untuk menyimpan arsip, yang dapat diletakkan di atas 

meja atau di atas peralatan lainnya. 

19. Rollafile Trolley 

Adalah tempat untuk menyimpan map (arsip), yang dapat dengan 

mudah dipindahkan, karena mempunyai roda di bawahnya. 
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2.2.  Pengelolaan Arsip 

“Pengelolaan arsip yang baik berperan dalam aktivitas organisasi, 

yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi, yang 

dapat bermanfaat untuk bahan penelitian, pengambilan keputusan atau 

penyusunan program pengembangan dari organisasi yang bersangkutan” 

(Sugiarto, 2015: 13).  

Pengelolaan arsip di sekolah tentunya tidak selalu berlangsung lancar, 

pasti akan menemui beberapa masalah-masalah, untuk mengatasi masalah-

masalah tersebut The Liang Gie (2009: 120) mengemukakan bahwa untuk 

mengatasi masalah-masalah maka perlulah dipelajari, diatur, dan 

diperkembangkan pedoman-pedoman mengenai: 

a) Sistem penyimpanan warkat yang tepat bagi masing-masing instansi. 

b) Tatakerja penyimpanan dan pemakaian warkat. 

c) Penyusutan arsip secara teratur. 

d) Penataran pegawai-pegawai bagian arsip sehingga memiliki dan dapat 

mempraktekkan pengetahuan di bidang kearsipan terbaru yang efisien. 

 

2.3. Definisi Administrasi 

Menurut Siagian (2005: 4), “Administrasi didefinisikan sebagai 

keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan 

diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya”. “Administrasi didefinisikan sebagai suatu kerja 

sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan/atau organisasi berdasarkan 

pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dalam 

mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien” (Umar, 2004: 4). 
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Mengutip pendapat Ulbert (1999) dalam Umar (2004: 2), administrasi 

secara sempit didefinisikan sebagai: 

Penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik 

internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan 

serta memudahkan untuk memperolehnya kembali baik sebagian 

maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit lebih tepat 

disebut tata usaha (clerical work, office work). Kegiatan tata usaha 

terdiri dari rangkaian beberapa kegiatan, yaitu penerimaan, 

pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, penyimpanan, pengetikan, 

penggandaan, dan pengiriman data dan informasi secara tertulis yang 

diperlukan oleh organisasi. Sedangkan, administrasi secara luas dapat 

didefinisikan sebagai suatu kerjasama yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dan/atau organisasi berdasarkan pembagian kerja 

sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan 

sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 

 

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi 

adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan 

pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dalam 

mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

2.4.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dalam mendukung 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul 

Penelitian 

Hasil/Kesimpulan Perbedaan dengan 

Penelitian 

Krida Tya 

Yudha 

(2009) 

Sistem 

Kearsipan pada 

PT ASKES 

(Persero) 

Kantor Cabang 

Utama. 

1. Meneliti tentang 

sistem kearsipan 

pada PT ASKES 

(Persero) KCU 

Semarang. 

 

1. Selain meneliti tentang 

pengelolaan kearsipan 

dalam penelitian ini 

mengidentifikasi 

pengelolaan arsip. 

 

   

2. Sistem 

penyimpanan 

yang digunakan 

adalah sistem 

subyek dimana 

dalam penataan 

arsip disimpan 

dalam odner 

ataupun filling 

cabinet yang 

telah dibuat 

daftar klasifikasi 

dan indeksnya. 

 

2. Dalam penelitian ini 

tidak hanya meneliti 

tentang arsip dinamis 

aktif tetapi juga meneliti 

arsip dinamis inaktif 

dan statis.  

 

Dani Ari 

Kusuma 

(2010) 

 

Sistem Penataan 

Arsip Dinamis 

Aktif pada 

Badan Arsip 

dan 

Perpustakaan 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

1. Meneliti tentang 

sistem penataan 

arsip dinamis 

aktif pada Badan 

Arsip dan 

Perpustakaan 

Provinsi Jawa 

Tengah. 

 

 

2. Menggunakan 

sistem rubric 

yaitu 

pengelompokan 

arsip berdasarkan 

atas kesamaan 

masalah yang 

dituangkan dalam 

penggunaan 

klasifikasi. 

 

1. Meneliti tentang sistem 

pengelolaan arsip, 

dalam penelitian ini 

mengidentifikasi 

pengelolaan arsipnya. 

 

 

 

 

 

2. Dalam penelitian ini 

tidak hanya meneliti 

tentang arsip dinamis 

aktif tetapi juga meneliti 

arsip dinamis inaktif 

dan statis. 
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2.5.  Kerangka Berpikir 

Kearsipan mempunyai arti penting bagi suatu instansi baik pemerintahan 

maupun swasta, maka arsip perlu dikelola dengan baik. “Pengelolaan arsip yang 

baik berperan dalam aktivitas organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan 

sebagai pusat ingatan organisasi, yang dapat bermanfaat untuk bahan 

penelitian, pengambilan keputusan atau penyusunan program pengembangan 

dari organisasi yang bersangkutan” (Sugiarto, 2015: 13). 

Pengelolaan arsip dalam kegiatan administrasi pasti akan menemui 

beberapa masalah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi 

masalah dalam pengelolaan arsip adalah sistem penyimpan warkat yang tepat 

bagi masing-masing instansi, proses penyimpanan (pembacaan surat dan 

pembuatan tanda, pencatatan dalam kartu, dan penyimpanan dalam berkas) 

dan pemakaian warkat, penyusutan arsip secara teratur, dan penataran 

pegawai-pegawai bagian arsip sehingga memiliki dan dapat mempraktekkan 

pengetahuan di bidang kearsipan terbaru yang efisien (The Liang Gie, 2009: 

150). Secara sistematis kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan dalam 

bagan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Arsip  

(Sugiarto, 2015:13) 

 

Sistem penyimpanan arsip 

Proses penyimpanan ( pembacaan surat dan pembuatan tanda, pencatatan 

dalam kartu, dan penyimpanan dalam berkas) dan pemakaian arsip 

Penyusutan arsip 

Penataran pegawai arsip 

(The Liang Gie, 2009: 150) 

 

Tertib Administrasi 

(Siagian, 2005: 4) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.     Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 

penggunaan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan agar lebih peka serta 

dapat lebih menyesuaikan diri dengan penjelasan pengaruh bersama dan 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Metode penelitian 

kualitatif adalah, “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi” 

(Sugiyono, 2013: 9). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

permasalahan pengelolaan arsip untuk mendukung tertib administrasi di 

SMK Negeri 3 Klaten tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi 

mendeskripsikan secara lebih jelas dan terperinci serta memperoleh data 

yang mendalam dari fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. 
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3.2.     Fokus dan Lokasi Penelitian 

Fokus penelitian lebih diarahkan pada pengelolaan arsip untuk 

mendukung tertib administrasi di SMK Negeri 3 Klaten. Lokasi penelitian 

ini berada di SMK Negeri 3 Klaten, yang beralamat di Jalan Merbabu No. 

11 Klaten. 

3.3.     Sumber Data 

Menurut Lofland dalam Moleong (2013: 157), “Sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adanya fokus dan 

keterbatasan penelitian, maka jenis data dalam penelitian ini 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu data utama dan data pendukung”. Data 

utama sebagai sumber data diperoleh dari orang-orang yang terlibat 

langsung atau informan dalam kegiatan sebagai subjek penelitian, 

sedangkan data pendukung adalah dokumen-dokumen resmi yang ada di 

tata usaha SMK Negeri 3 Klaten. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, 

yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah, “Pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu” (Sugiyono, 2013: 231). Teknik 
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wawancara dalam penelitian ini berupa interview terhadap informan. 

Wawancara ini dilakukan untuk mencari data-data mengenai pengelolaan 

arsip untuk mendukung tertib administrasi di SMK Negeri 3 Klaten.  

2. Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan, “Suatu 

teknik atau suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung” (Sukmadinata, 

2015: 220). Observasi ini dapat dilakukan di bagian tata usaha SMK 

Negeri 3 Klaten. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi sebagai penunjang data hasil wawancara dan 

observasi, digunakan untuk memperoleh data atau informasi, misalnya 

mengenai profil gambaran umum tata usaha SMK Negeri 3 Klaten, Teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data 

dan gambar/foto tentang kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 

arsip. Metode dokumentasi yaitu, “Mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkip, buku, surat , majalah, prasasti, notulen 

rapat, atau nilai (Suharsimi, 2013: 274). 

3.5. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Penetapan dan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah 

kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat 
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kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability), dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2013: 324). 

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Penerapan kriterium derajat kepercayaan (credibility) pada dasarnya 

menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriterium ini 

berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiti sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti 

pada kenyataan ganda yang sedang diteliti (Moleong, 2013: 324). 

Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti dapat mengecek 

menggunakan teknik observasi secara continue di lapangan dan triangulasi. 

Observasi secara continue yang dimaksud adalah peneliti sering berkunjung 

ke bagian Tata Usaha SMK Negeri 3 Klaten. Peneliti mengamati perilaku 

dan kegiatan yang terjadi di bagian Tata Usaha.  

Keabsahan data merupakan syarat utama dalam penelitian kualitatif. 

Salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data adalah triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2013: 330). 

Peneliti mengumpulkan data secara terus-menerus mengenai 

pengelolaan arsip yang sesuai dengan sumber, metode, dan teori. Data 

mengenai aspek perencanaan dalam pengelolaan arsip peneliti 

menggunakan sumber data yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMK 
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Negeri 3 Klaten, petugas kearsipan sebagai sumber utama. Secara 

keseluruhan triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mencocokkan, yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

data wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen 

terkait. 

2. Keteralihan (transferability) 

Menurut Moleong (2013: 324), kriterium keteralihan (transferability) 

berbeda dengan validitas eksternal dari nonkualitatif. Konsep validitas itu 

menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau 

diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar 

penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili 

populasi itu. Keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan 

mengumpulkan kejadian empiris dalam pengelolaan arsip tentang keamanan 

konteks, sehingga adanya kesamaan informasi data dari peneliti dan objek 

peneliti. 

3. Kebergantungan (dependability) 

Kriterium kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas 

dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas 

ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi. Konsep lebih luas 

daripada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi 

bahwa konsep itu memperhitungkan segala-galanya, yaitu yang ada pada 

reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut 

(Moleong, 2013: 325). 
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Peneliti sangat bergantung pada subjek yang akan dijadikan data, 

seperti Kepala Sub Bagian Tata Usaha, petugas Kearsipan di SMK Negeri 3 

Klaten. Peneliti harus berkali-kali melakukan observasi dan wawancara 

pada sumber data.  

4. Kepastian (confirmability) 

Kriterium kepastian (confirmability) berasal dari konsep objektivitas 

menurut konsep nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari 

segi kesepakatan antar subjek. Di sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif 

atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, 

pendapat, dan penemuan seseorang (Moleong, 2013: 325). 

3.6. Model Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 246)  mengemukakan 

bahwa, “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification”. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 2007: 

16). Setiap mendapatkan data, peneliti segera menganalisis dan mereduksi 

data-data yang tidak diperlukan. Mereduksi data dalam penelitian ini harus 

disesuaikan dengan fokus dan rumusan masalah. 
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2. Penyajian Data (Display) 

“Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan” (Miles dan Huberman, 2007: 17). Adapun penyajian yang baik 

merupakan suatu cara yang pokok bagi analisis kualitatif yang valid. Setelah 

data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion Drawing/verification) 

“Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data 

di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang 

merah tema di tahap displai data yang akan menjawab tujuan penelitian dan 

pertanyaan penelitian” (Herdiansyah, 2015: 350). 

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan 

sesudah umum yang disebut analisis. Tiga hal utama tersebut, dapat kita lihat 

pada gambar di bawah ini yang proses kerjanya telah dijelaskan oleh Miles 

dan Huberman (2007: 20), sebagai berikut: 
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                                                          Gambar 4.1 

        Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif 

 

 

3.7. Prosedur Penelitian 

Tahap ini terdiri dari tahap sebelum lapangan, tahap selama lapangan, dan 

tahap analisis data. 

1. Tahap Sebelum di lapangan 

Tahap sebelum di lapangan peneliti menyusun rancangan penelitian 

seperti memilih lapangan penelitian, mengurus perijinan, menilai lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan persoalan etika penelitian. Pada tahap pra-lapangan ini, peneliti memilih 

SMK Negeri 3 Klaten sebagai objek untuk diteliti, kemudian meminta 

perijinan pada pihak jurusan untuk memudahkan proses awal dalam 

melakukan penelitian. 

2. Tahap Selama di Lapangan 

Tahap selama di lapangan ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan 

data-data baik data primer ataupun data sekunder yang diperoleh dari 

Pengumpulan Data 
 

Reduksi Data 
 Penarikan 

Kesimpulan/Verifi

kasi 
 

Penyajian Data 
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informan ataupun dokumen, kemudian data tersebut digunakan untuk 

menjelaskan objek dari fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana pada tahap ini hasil 

penelitian disusun, ditulis secara sistematis sesuai dengan peraturan yang 

ditentukan. Pada tahap ini peneliti harus cermat dan teliti dalam menganalisis 

data sehingga akan diperoleh hasil yang baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil Lokasi Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Singkat SMK Negeri 3 Klaten 

Pada tahun 1969 pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten 

mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) 

Pemda Kabupaten Klaten. Sekolah tersebut dirintis oleh Kepala Bagian 

Kesejahteraan Rakyat (Kabid. Kesra) Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten 

Klaten bersama Kepala Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri 

Klaten. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar menempati gedung SKKP Negeri 

Klaten dan waktu pelaksanaan proses belajar mengajarnya siang hari sampai 

dengan sore hari. 

Pada tahun pelajaran 1969/1970 sekolah tersebut mulai membuka 

pendaftaran siswa baru Tingkat I (satu) jurusan Busana (Menjahit). Pada tahun 

1974 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah dengan nomor: 

071/BV/STT/1974 tanggal 1 April 1974, sekolah tersebut berubah statusnya 

menjadi Sekolah Kesejahteraan Keluarga (SKKA) Persiapan Negeri Klaten. 
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            Pada tahun 1977 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor:  0327/Q/1977, tanggal 28 Juli 1977  

sekolah tersebut dinegerikan menjadi Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga 

(SMKK) Negeri Klaten. 

            Pada tahun 1997 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor:  036/O/1997, tanggal 7 Maret 1997, 

semua sekolah kejuruan tingkat atas diintegrasikan atau dirubah namanya menjadi 

Sekolah Menengah Kejuruan, dengan kelompok sebagai berikut: 

1.   Kelompok Pariwisata. 

2.   Kelompok Bisnis dan Manajemen. 

3.   Kelompok Teknologi dan Industri/Rekayasa. 

4.   Kelompok Pertanian dan Kehutanan. 

5.   Kelompok Industri dan Kerajinan. 

6.   Kelompok Pekerjaan Sosial dan lainnya. 

Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri Klaten 

dirubah namanya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Klaten 

dan termasuk Kelompok Pariwisata  sampai dengan sekarang. 
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4.1.2 Visi Misi dan Tujuan SMK Negeri 3 Klaten  

a. Visi SMK Negeri 3 Klaten 

Mewujudkan SMK bertaraf Internasional yang mampu menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha 

Esa dan siap kerja. 

b. Misi SMK Negeri 3 Klaten 

1. Melaksanakan pendidikan kejuruan mengacu pada kebutuhan dunia 

usaha/dunia industri bertaraf internasional. 

2. Mempersiapkan tamatan yang profesional. 

3. Meningkatkan hubungan kerja sama dengan masyarakat, mitra Nasional 

dan mitra Internasional. 

c. Tujuan SMK Negeri 3 Klaten 

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan pada siswa. 

2. Meningkatkan konpetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 

profesional. 

3. Menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang produktif, 

terampil dan mandiri sesuai tuntutan Dunia Usaha / Dunia Industri. 

4. Mengadakan dan memelihara hubungan kerja sama dengan masyarakat. 

Mitra Nasional dan Mitra Internasional. 

5. Mewujudkan Sekolah sebagai tempat pengembangan diri. 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Pengelolaan Arsip 

 Pengelolaan arsip memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional 

suatu instansi dalam hal ini sekolah, semua pekerjaan dan kegiatan administrasi  

memerlukan data dan informasi, salah satu sumber data adalah bukti dan rekaman 

dari kegiatan atau transaksi mulai dari awal kegiatan sampai kegiatan-kegiatan 

pengambilan keputusan. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi berkaitan 

dengan warkat, warkat-warkat tersebut perlu disimpan karena mempunyai 

kegunaan bagi instansi. Pada dasarnya keberadaan arsip di suatu instansi penting 

sebagai sumber informasi dan alat pengingat apabila suatu saat dibutuhkan. 

1. Sistem Penyimpanan Arsip 

Penyimpanan arsip perlu diatur supaya sewaktu-waktu dibutuhkan harus 

dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. Penyimpanan arsip dapat 

menggunakan berbagai sitem penyimpanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

suatu instansi baik pemerintah maupun swasta. SMK Negeri 3 Klaten dalam 

upayanya menunjang kegiatan administrasi melakukan penyimpanan arsip dengan 

sistem terminal digit. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

yang mengatakan bahwa: 

“Untuk arsip kalau di SMK Negeri 3 Klaten sini sistem penyimpanannya 

menggunakan sistem terminal digit”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE ). 

 

Pendapat Kepala Sub Bagian Tata Usaha di atas diperkuat oleh pegawai 

kearsipan yang mengemukakan: 

“Di sini menggunakan sistem terminal digit mas”. (P.KA Bapak Fx. 

Pambudi). 
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Pendapat Pegawai Tata Usaha juga mengungkapkan: 

“Dalam penyimpanan arsip disini menggunakan nomor akhir atau terminal 

digit mas“. (P.TU Ibu Pondok). 

 

 Pendapat-pendapat di atas diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 

“Sesuai dengan pedoman dan kemampuan pegawai kearsipan, di sini 

menggunakan sistem terminal digit“. (K.S. Ibu Martini S. Pd.,M. Pd). 

 

Sistem penyimpanan arsip disesuaikan dengan kebutuhan instansi terkait, 

sistem penyimpanan terminal digit yang digunakan oleh SMK Negeri 3 Klaten 

bukan tanpa acuan atau pedoman, hal ini disampaikan oleh Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha yang menyatakan: 

 “Terkait dengan acuan atau pedoman, di sini mengacu pada surat 

keputusan gubernur mas, tentang pola kearsipan pemerintah propinsi dati I 

Jawa Tengah, bisa dilihat nanti”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

 Pegawai kearsipan juga menegaskan pendapat yang serupa dengan Kepala 

Sub Bagian Tata Usaha, beliau menyatakan pendapat: 

 “Kalau di sini menggunakan pedoman pola kearsipan pemerintah propinsi 

dati I Jawa Tengah”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi). 

  

 Pegawai Tata Usaha juga mengungkapkan hal yang senada, yakni: 

  

 “Ada mas, pedoman dari pusat yang dipegang oleh Pak Pambudi “. 

 (P.TU Ibu Pondok ). 

 

Ibu Martini S. Pd.,M. Pd juga mengemukakan pendapat yang sama, beliau 

mengemukanan pendapat: 

“Untuk pedoman sendiri, di sini berpedoman pada surat keputusan 

gubernur, tentang pola kearsipan pemerintah propinsi dati I Jawa Tengah, 

untuk lebih detailnya nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Fx. Pambudi  

“.(K.S. Ibu Martini S.Pd.,M.Pd). 
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Penerapan sistem terminal digit di SMK Negeri 3 Klaten selain mengacu 

pada surat keputusan gubernur tentang pola kearsipan pemerintah propinsi Dati I 

Jawa Tengah, juga ada alasan lain yang disampaikan oleh pegawai kearsipan yang 

menyatakan: 

 “Karena mudah dalam mencarinya kembali bila dibutuhkan mas, dan           

sesuai dengan pola kearsipan pemerintah propinsi”. (P.KA Bapak Fx. 

Pambudi ). 

 

 Pernyataan  yang hampir sama juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha yakni: 

 “Ya semenjak saya bekerja di sini sudah menggunakan sistem tersebut 

mas, pegawai arsip juga sudah terbiasa dan paham dengan sistem 

tersebut”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Kelebihan dengan menggunakan sistem terminal digit yang diterapkan di 

SMK Negeri 3 Klaten juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 

menyatakan: 

 “Untuk kelebihannya saya rasa pegawai kearsipan paham dengan sistem 

tersebut, otomatis mudah dalam mencari kembali jika sewaktu-waktu arsip 

digunakan, terkait dengan kekurangan sisem tersebut belum ada mas”. 

(K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

 Pegawai kearsipan juga menambahkan pendapatnya dengan mengatakan 

sebagai berikut: 

 “Untuk kelebihannya mudah dalam mencarinya kembali jika sewaktu-

waktu dibutuhkan mas, untuk kekurangannya dengan sistem tersebut saya 

kira tidak ada mas”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

 Berdasarkan penuturan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa 

di SMK Negeri 3 Klaten dalam penyimpanan arsipnya menggunakan sistem 

terminal digit yang mengacu pada Surat Keputusan Gubernur tentang Pola 
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Kearsipan Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah. Penerapan sistem terminal 

digit yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Klaten memberikan kemudahan bagi 

pegawai kearsipan dalam mencari surat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Hal 

ini juga didukung dengan hasil pengamatan yang membenarkan bahwa di SMK 

Negeri 3 Klaten menggunakan sistem penyimpanan terminal digit dalam 

menyimpan surat-suratnya yang mengacu pada Surat Keputusan Gubernur tentang 

Pola Kearsipan Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah. 

2. Proses Penyimpanan 

 Penyimpanan arsip di SMK Negeri 3 Klaten memiliki prosedur yang 

disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur tentang Pola Kearsipan 

Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah, meskipun pada pelaksanaannya masih 

belum optimal sesuai dengan pedoman tersebut. Prosedur penerimaan surat dari 

mulai pembacaan, pencatatan dalam buku agenda, dan penyimpanan surat 

disampaikan oleh pegawai kearsipan yang menyatakan sebagai berikut: 

 “Ya pertama jika kita mendapat surat dari luar kita catat dulu di dalam 

buku agenda, kemudian setelah itu di serahkan kepada kepala sekolah, 

selanjutnya surat itu di disposisikan kepada siapa tergantung isi surat 

tersebut, setelah itu digandakan barulah di arsip mas”. (P.KA Bapak Fx. 

Pambudi ). 

 

 Pernyataan tersebut senada dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 

mengatakan: 

 “Ya kalau surat masuk langkah pertama ketika mendapat surat dari luar ya 

dicatat di buku agenda di bagian depan itu mas, selanjutnya ke kepala 

sekolah terus di disposisikan kepada siapa, baru digandakan kemudian di 

arsip. Surat keluar sendiri ya di konsep dulu di bagian tata usaha kemudian 

dilanjutkan ke kepala sekolah untuk dibaca, jika sudah acc baru kita catat 

di buku agenda dan digandakan untuk kemudian di arsip”. (K.S.B.TU 

Bapak Suryanto, SE). 
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 Ibu Pondok mengungkapkan hal yang serupa, yaitu: 

 “ Prosesnya saat surat masuk ditangani oleh Pak Pambudi di bagian depan 

itu, diawali dengan pencatatan di buku agenda surat masuk dan di lembar 

disposisi selanjutnya surat didisposisikan kepada siapa surat itu ditujukan 

kemudian digandakan barulah surat di arsip dengan sistem yang 

digunakan“. (P.TU. Ibu Pondok). 

 

Pernyataan-peryataan tersebut diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 

“Pertama kita merencanakan terlebih dahulu, pegawai tata usaha membuat 

konsep suratnya terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada saya, jika 

saya sudah meng acc barulah dikembalikan ke bagian tata usaha untuk 

dicatat dibuku agenda barulah surat tersebut diedarkan “. (K.S. Ibu Martini 

S. Pd.,M. Pd). 

 

Penanganan penerimaan dan penyimpanan arsip di SMK Negeri 3 Klaten 

bukan tanpa kendala, seperti yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha yang mengatakan: 

 “Biasanya kalau petugas arsip tidak ada di tempat terus ada surat masuk 

otomatis tidak ada yang menindak lanjuti sehingga arsip hanya menumpuk 

di meja yang mengakibatkan surat bisa saja terselip dengan dokumen lain 

maupun surat bisa saja hilang, selain itu kendala jika sudah disimpan 

biasanya surat tidak ditemukan kembali saat dibutuhkan, rusak termakan 

usia ataupun diakibatkan rayap”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

 Penyimpanan arsip saat sudah disimpan pun tidak luput dari masalah, 

seperti yang dikemukakan kembali oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 

mengatakan: 

“Pasti pernah mas, baik rusak karena usia maupun rusak faktor lain seperti 

ketetesan air sehingga basah dan akhirnya rusak”. (K.S.B.TU Bapak 

Suryanto, SE). 

 

Pendapat juga dikemukakan oleh Pegawai Tata Usaha yang 

mengungkapkan: 
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“ Pasti pernah mas, biasanya rusak karena faktor usia“. (P.TU. Ibu 

Pondok). 

 

Pegawai kearsipan juga menambahkan dan memperkuat pendapat di atas 

bahwa: 

“Pernah mas, biasanya arsip rusak termakan usia, kalau enggak ya di 

makan hewan seperti rayap”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Penanganan terkait arsip yang rusak setelah disimpan langsung 

dipindahkan ke gudang, sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

yang mengatakan: 

”Jika rusak ya langsung kami pindahkan mas, ke gudang biasanya”. 

(K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh pegawai kearsipan yang 

mengatakan: 

“Kalau di sini ya mas, apabila ada beberapa surat atau warkat yang rusak 

langsung dipindahkan ke gudang”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Berdasarkan penuturan informan di atas dapat diketahui bahwa alur 

penerimaan dan penyimpanan arsip di SMK Negeri 3 Klaten melalui tahap awal 

pembacaan surat masuk dilanjutkan pencatatan dalam buku agenda yang 

kemudian diteruskan kepada kepala sekolah untuk di disposisikan dan tahap akhir 

surat digandakan untuk kemudian di arsip. Kendala juga terjadi pada saat 

penerimaan surat sewaktu pegawai arsip sedang tidak ada di tempat, yang 

mengakibatkan surat menumpuk dengan dokumen lain sehingga surat bisa saja 

hilang ataupun terselip. Arsip rusak terjadi pada saat disimpan juga dialami di 

SMK Negeri 3 Klaten, penyebabnya yakni rusak karena faktor usia arsip, dimakan 

rayap, dan terkena air sehingga arsip rusak. 
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Hal ini juga didukung dengan hasil pengamatan yang membenarkan alur 

penerimaan surat sampai dengan pengarsipan surat yang dilakukan oleh SMK 

Negeri 3 Klaten, penumpukan surat juga terjadi di meja pegawai kearsipan 

sehingga rawan dengan hilangnya surat, terkait dengan rusaknya arsip sewaktu 

disimpan memang benar terjadi, ada beberapa arsip yang rusak karena usia surat 

memang sudah cukup lama. 

Setelah penerimaan dan penyimpanan arsip, ada hal lain yang tidak kalah 

penting yakni penemuan kembali arsip saat akan dipinjam. Di SMK Negeri 3 

Klaten tidak menggunakan prosedur yang jelas dalam proses peminjaman arsip, 

biasanya langsung menemui pegawai arsip untuk ditanya keperluannya, setelah 

jelas keperluannya kemudian dicari dimana arsip tersebut disimpan dengan 

melihat buku agenda, selanjutnya pegawai arsip mencari arsip di lemari arsip. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha yang mengungkapkan: 

“Untuk peminjaman itu sendiri langsung lewat pegawai arsip, yakni bapak 

Fx. Pambudi, nanti karyawan atau guru yang mebutuhkan surat tinggal 

bilang sama pak Pambudi untuk dilihat di buku agenda baru dicarikan di 

lemari arsip”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh pegawai Tata Usaha yang 

mengemukakan: 

“Pemakaian kalau soal peminjaman saya sendiri jika meminjam surat 

langsung menghubungi Pak Pambudi, nanti disana kita mengisi di uku 

agenda, surat yang kita butuhkan nanti akan langsung dicarikan oleh Pak 

Pambudi“. (P.TU. Ibu Pondok). 

 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh pegawai arsip sebagai 

berikut: 
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“Kalau peminjaman lewat saya langsung mas sebagai pegawai arsip”. 

(P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Pernyataan-pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 

“Untuk prosedur sendiri dalam peminjaman arsip, apabila ada yang 

membutuhkan surat kita menghubungi pegawai arsip, disana nanti kita 

mengisi di buku agenda surat apa yang akan kita pinjam, selanjutnya tugas 

pegawai arsip untuk mencarikan arsip yang akan kita pinjam“. (K.S. Ibu 

Martini S. Pd.,M. Pd). 

 

 

Waktu yang dibutuhkan pegawai arsip untuk menemukan kembali arsip di 

SMK Negeri 3 Klaten tidak lebih dari 10 menit, hal ini sesuai dengan pernyataan 

yang disampaikan oleh pegawai arsip sebagai berikut: 

“Kurang lebih 5 menit mas”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Pernyataan yang hampir sama dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha yang mengungkapkan: 

“Waktunya memang gak bisa dipastikan tepatnya berapa, tapi kurang lebih 

5-10 menitan mas”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh peminjam arsip, yang mengungkapkan: 

“Menurut saya lumayan cepat kok mas, waktu itu kurang lebih 15 menit 

surat yang saya pinjam sudah ditemukan “. (P.A Sdr Oky Sigit Prasetyo) 

Pernyataan-pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 

“Tergantung surat yang kita pinjam mas, kurang lebih tidak sampai 20 

menit“. (K.S. Ibu Martini S. Pd.,M. Pd). 

 

Prosedur peminjaman arsip yang kurang jelas juga mengakibatkan 

beberapa arsip tidak diketemukan saat dibutuhkan, seperti yang di sampaikan oleh 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut: 
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“Arsip yang tidak ditemukan saat dicari ya pasti pernah mas, terkadang itu 

baik karyawan maupun guru-guru yang seharusnya melakukan 

peminjaman lewat pak Fx. Pambudi selaku petugas arsip justru malah 

mengambil sendiri di lemari arsip, jadi pas dicari tidak diketemukan”. 

(K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pegawai arsip yang 

mengungkapkan: 

“Pernah, ini bisa terjadi karena beberapa pegawai langsung mengambil 

surat yang mereka butuhkan ke ruang arsip tanpa lewat saya mas”. (P.KA 

Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Peminjaman arsip di SMK Negeri 3 Klaten juga tidak dibatasi untuk waktu 

pengembaliannya, seperti yang dikemukakan oleh pegawai arsip sebagai berikut: 

“Seperlunya digunakan oleh peminjam, kalau batasan waktu di sini gak 

ada mas”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

sebagai berikut: 

“Di sini tidak ada batas pengembalian arsip, kalau sudah selesai digunakan 

ya diharapkan untuk segera dikembalikan, seperlunya guru atau karyawan 

menggunakan arsip tersebut”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh peminjam arsip yang 

mengemukakan: 

“Setahu saya waktu meminjam surat dulu itu tidak ada batasannya mas, 

pegawai arsip hanya memberitahu apabila sudah selesai digunakan harap 

segera dikembalikan mas“.(P.A Sdr. Oky Sigit Prasetyo). 

 

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Pegawai Tata Usaha yang 

mengemukakan: 

“Batasan waktu peminjaman di sini tidak ada batasan waktunya mas, 

terserah kita membutuhkan arsipnya“. (P.TU Ibu Pondok). 
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Pernyataan-pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 

“Dalam peminjaman arsip atau pemakain arsip sejauh ini belum ada 

tenggang waktunya, sesuai kebutuhan peminjam saja, jadi surat menjadi 

rawan hilang“. (K.S. Ibu Martini S. Pd.,M. Pd). 

 

Pengelolaan arsip yang baik harus ditunjang dengan peralatan dan 

perlengkapan arsip yang memadai. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan 

dalam pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten meliputi lemari arsip, komputer, 

map ordner dan mesin ketik manual. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mengatakan: 

“Lemari arsip, map ordner, komputer, mesin ketik manual juga ada”. 

(K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pegawai kearsipan juga memberikan pernyataan yang sama sebagai 

berikut: 

“Ada lemari arsip, map ordner, komputer juga ada mas”. (P.KA Bapak Fx. 

Pambudi ). 

 

Peralatan dan perlengkapan arsip yang tersedia di SMK Negeri 3 Klaten 

bisa dikatakan belum memadai, lemari arsip yang hanya ada satu mengakibatkan 

map ordner yang penuh langsung di pindah ke gudang. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan dari pegawai kearsipan sebagai berikut: 

“Sebenarnya sih belum mas, lemari arsip hanya ada satu, jelas kurang mas, 

hanya ada map ordner jadi jika penuh langsung dipindah ke gudang”. 

(P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha yang mengungkapkan: 

“Kalau dikatakan sudah ya belum mas, lemari arsip pun cuma ada satu, 

guide pun di sini tidak ada mas”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 
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Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Pegawai Tata Usaha yang 

mengungkapkan: 

“Guide belum ada di sini, langsung map ordner, jadi penyimpanan kurang 

maksimal“. (P.TU Ibu Pondok). 

 

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh peminjam arsip yang mengatakan: 

“Saya kurang begitu paham soal itu mas, kalau terkait dengan lemari arsip 

saya rasa kurang memadai mas, setahu saya lemari arsip yang tersedia 

hanya satu”. (P.A. Sdr. Oky Sigit Prasetyo). 

 

Aspek lain untuk mendukung pengelolaan arsip adalah keadaan ruang dan 

tempat arsip. Keadaan ruang dan tempat arsip yang ada di SMK Negeri 3 Klaten 

bisa dikatakan kurang memadai, sesuai dengan pernyataan dari Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha yang menyatakan: 

“Saya rasa belum mas, masih banyak kekurangan terkait ruang dan tempat, 

ruangnya sempit, kelembaban udara pun saya rasa kurang baik”. 

(K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh pegawai kearsipan yang 

menyatakan: 

“Keadaan ruang dan tempat ya bisa dilihat sendiri mas, kurang tertata 

dengan baik, arsip yang sudah penuh pun cuma ditumpuk di gudang”. 

(P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh peminjam arsip yang 

menyatakan: 

“Menurut saya ruang dan tempat arsip di sini masih terbilang sempit mas, 

harusnya agak sedikit luas biar surat-surat tidak menumpuk di gudang 

seperti yang pernah saya lihat, sirkulasi udaranya juga kurang begitu baik 

mas menurut saya”. (P.A. Sdr. Oky Sigit Prasetyo). 

 

Pernyataan-pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 
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“Kalau dibilang memadai saya rasa jauh dari kata memadai, masih banyak 

kekurangan terkait dengan ruang dan tempat penyimpanan arsip“.(K.S. 

Ibu Martini S. Pd.,M. Pd). 

 

Pemeliharaan dan perawatan arsip dibutuhkan guna mencegah terjadinya 

kerusakan terhadap arsip yang disimpan. Upaya khusus memang belum ada di 

SMK Negeri 3 Klaten terkait pemeliharaan dan perawatan terhadap arsip, seperti 

yang dikemukakan oleh pegawai arsip sebagai berikut: 

“Pemeliharaan secara khusus tidak ada mas, paling cuma dibersihkan 

dengan kemoceng untuk menghilangkan debu yang menempel baik untuk 

surat-surat maupun peralatan dan perlengkapan seperti lemari arsip dan 

komputer”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha juga mengungkapkan pendapat yang 

hampir sama sebagai berikut: 

“Di sini pemeliharaan paling ya dibersihkan biasa mas, kalau lemari bocor 

ya ditambal jangan sampai arsip basah yang mengakibatkan tumbuhnya 

jamur, untuk peralatan sendiri seperti mesin ketik ya misal ada yang rusak 

langsung kita perbaiki”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Berdasarkan penuturan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa 

prosedur peminjaman arsip melalui petugas arsip langsung, petugas mencarikan 

arsip yang disimpan dengan terlebih dahulu melihat pada buku agenda, 

peminjaman arsip di sini juga tidak menggunakan kartu pinjam arsip. 

Pengembalian arsip juga tidak dibatasi, seperlunya peminjam saja jika sudah 

selesai diharapkan segera dikembalikan. Waktu yang dibutuhkan dalam penemuan 

kembali arsip tidak lebih dari 10 menit. Kendala pun juga terjadi pada saat 

pencarian arsip yakni karyawan ataupun guru dengan sendirinya mencari arsip ke 

ruang arsip tanpa melalui pegawai arsip yang mengakibatkan arsip tidak 

diketemukan pada saat karyawan atau guru lain membutuhkan arsip tersebut. 
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Peralatan dan perlengkapan ada beberapa yang kurang memadai seperti 

lemari arsip yang hanya ada satu sehingga arsip cepat penuh di map ordner. 

Keadaan ruang dan tempat yang sempit mengakibatkan sirkulasi udara dan 

kelembaban udara kurang terjaga dengan baik. Pemeliharaan dan perawatan arsip 

sendiri di SMK Negeri 3 Klaten secara khusus memang belum ada, sekedar 

membersihkan arsip dari debu dan perbaikan terhadap peralatan arsip jika ada 

yang rusak. 

Hal ini juga didukung dengan pengamatan yang membenarkan bahwa 

peminjaman arsip melalui petugas arsip langsung dengan melihat pada buku 

agenda tanpa menggunakan kartu pinjam arsip. Penemuan kembali arsip 

membutuhkan waktu kurang dari 10 menit, terkait dengan pengembalian tidak ada 

batasan waktunya. Peralatan dan perlengkapan memang kurang memadai seperti 

kurangnya lemari arsip yang mengakibatkan terjadi penumpukan arsip di gudang. 

Keadaan ruang dan tempat yang sempit juga mengakibatkan sirkulasi udara dan 

kelembaban ruang kurang terjaga dengan baik. Usaha pemeliharaan dan 

perawatan juga dilakukan oleh SMK Negeri 3 Klaten demi menjaga arsip tetap 

terjaga dengan baik. 

3. Penyusutan Arsip 

 Proses penyusutan arsip di SMK Negeri 3 Klaten tidak ditentukan jangka 

waktunya, ini disebabkan karena terbatasnya lemari arsip yang hanya tersedia 

satu, apabila map ordner sudah penuh langsung dipindahkan ke gudang dan di 

ganti dengan map ordner yang baru. Pemusnahan arsip sendiri di SMK Negeri 3 
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Klaten belum pernah dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh pegawai kearsipan 

sebagai berikut: 

 “Kalau pemindahan ya bila map ordner sudah penuh maka di pindahkan 

dan diganti dengan map ordner yang baru, kalau pemusnahan di sini gak 

pernah dilakukan mas”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

 Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha sebagai berikut: 

“Pemindahan yang kami lakukan di sini jika map ordner sudah penuh 

diganti dengan map ordner yang baru, map ordner yang sudah penuh tadi 

kami pindahkan ke gudang”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

 Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Pegawai Tata Usaha 

sebagai berikut: 

“Pemindahan disesuaikan dengan map ordner yang sudah penuh mas, 

langsung ditumpuk di gudang“. (P.TU. Ibu Pondok). 

 

Ada alasan mengapa SMK Negeri 3 Klaten melakukan penyusutan arsip, 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh pegawai kearsipan yang mengatakan: 

“Karena terbatasnya lemari arsip, maka jika file sudah penuh akan di 

pindahkan dan diganti dengan map ordner yang baru”. (P.KA Bapak Fx. 

Pambudi ). 

 

Alasan yang hampir sama juga dinyatakan oleh Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha yang mengatakan: 

“Lemari arsip di sini cuma ada satu, jadi bila map ordner sudah penuh ya 

otomatis dipindahkan ke gudang mas, dan diganti dengan map ordner 

yang baru, untuk pemusnahan  sendiri tidak pernah kami lakukan”. 

(K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Penyusutan arsip yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Klaten memiliki 

beberapa kendala, seperti yang diungkapkan oleh pegawai kearsipan sebagai 

berikut: 
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“Ya pada saat saya melakukan pemindahan hanya tergantung map ordner 

mana yang penuh, jadi tidak tahu apa didalam map ordner tersebut berisi 

surat-surat yang penting atau tidak, karena saya tidak pernah memilahnya, 

dan pada nantinya sulit menemukan kembali arsip bila dibutuhkan karena 

sudah menumpuk di gudang”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha juga menyampaikan pernyataan yang 

hampir sama yaitu: 

“Pemindahan yang kami lakukan disini berakibat sulit ditemukan arsip jika 

tertumpuk di gudang, karena di sini pemindahan tidak dilakukan 

berdasarkan isi surat atau lama surat, melainkan berdasarkan map ordner 

yang sudah penuh”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pernyataan-pernyataan diperkuat dengan pendapat Pegawai Tata Usaha 

yang mengungkapkan: 

“Kendala mungkin terkait lemari arsipnya, disini hanya tersedia satu 

sehingga mudah cepat penuh, guide juga dibutuhkan di sini agar 

memudahkan dalam proses penyimpanan“. (P.TU. Ibu Pondok). 

 

 

Berdasarkan penuturan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa 

penyusutan yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Klaten hanya pemindahan, 

sedangkan pemusnahan arsip belum pernah dilakukan. Pemindahan sendiri tidak 

ditentukan jangka waktunya  apabila map ordner yang sudah penuh langsung 

digantikan dengan map ornder yang baru, hal ini disebabkan kurangnya lemari 

arsip yang hanya tersedia satu. Pemindahan tersebut juga mengakibatkan beberapa 

kendala karena pemindahan arsip tidak berdasarkan isi surat maupun lama surat. 

Hal ini juga didukung dengan pengamatan yang membenarkan bahwa proses 

penyusutan yang dilakukan SMK Negeri 3 Klaten melalui pemindahan arsip, 

untuk pemusnahan sendiri belum pernah dilakukan. Pemindahan arsip juga tidak 

berdasarkan isi surat maupun lama surat, melainkan dengan melihat map ordner, 
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jika map ordner yang sudah penuh maka segera diganti dengan map ordner yang 

baru karena terbatasnya lemari arsip.  

4. Penataran Pegawai Arsip 

 Pengelolaan arsip membutuhkan petugas yang memahami betul tentang 

kearsipan, hal ini dibutuhkan supaya pengelolaan arsip dapat berjalan secara 

efektif dan efisien sehingga dapat menunjang kegiatan administrasi. Di SMK 

Negeri 3 Klaten terkait dengan penataran atau pelatihan tentang kearsipan untuk 

pegawai arsip memang belum pernah dilakukan, hal ini sesuai dengan pernyataan 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mengatakan: 

 “Untuk pelatihan pegawai arsip tentang kearsipan tidak pernah ada mas 

sejauh ini, paling cuma tanya-tanya dari satu pegawai ke pegawai lain”. 

(K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

 Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pegawai kearsipan sebagai 

berikut: 

“Belum mas, di sini tidak ada pelatihan yang berhubungan dengan 

kearsipan”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Pernyataan-pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 

“Pelatihan tentang kearsipan belum pernah dilakukan di sini“. (K.S Ibu 

Martini S. Pd.,M. Pd. ). 

 

Pegawai kearsipan di SMK Negeri 3 Klaten bertanggung jawab untuk 

pengelolaan arsip mulai dari proses penyimpanan arsip sampai penyusutan arsip. 

Hal ini sesuai dengan apa yag dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

sebagai berikut: 

“Terkait dengan penanggung jawab atas pengelolaan arsip, itu sepenuhnya 

tanggung jawab pak Pambudi selaku pegawai kearsipan, beliau lah yang 
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menangani surat masuk, pengagendaan, distribusi disposisi, lalu 

pengarsipan. Selain itu beliau jug bertanggung jawab mulai dari 

penyimpanan, peminjaman arsip, pemeliharaan arsip, sampai dengan 

penyusutan arsip”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pernyataan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tersebut juga didukung dengan 

pernyataan pegawai kearsipan sebagai berikut: 

 

“Saya sendiri mas yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan 

kearsipan di sini, saya bertanggung jawab di bagian depan menerima surat 

masuk, mencatat di buku agenda, pendistribusian, selanjutnya 

penyimpanan, tidak sampai disitu saya juga bertanggung jawab terhadap 

peminjaman arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip yang saya 

lakukan di sini”. (P.KA Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Pernyataan-pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 

“Terkait pengelolaan arsip tanggung jawab sepenuhnya saya berikan 

terhadap Bapak Fx. Pambudi selaku pegawai kearsipan di sini“. (K.S Ibu 

Martini S.Pd.,M.Pd. ). 

 

Berdasarkan penuturan informan di atas dapat diketahui bahwa pegawai 

kearsipan sepenuhnya bertanggung jawab atas pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 

Klaten, mulai dari proses penyimpanan arsip sampai dengan penyusutan arsip. 

Pelatihan tentang kearsipan pun juga belum pernah dilakukan di SMK Negeri 3 

Klaten. Hal ini juga didukung dengan pengamatan yang membenarkan bahwa 

pegawai kearsipan sepenuhnya bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan 

arsipnya, pelatihan juga tidak ada di sini, lebih cenderung bertanya ke karyawan 

lain apabila ada kesulitan. 

4.2.2 Kendala-Kendala Umum yang Dihadapi pada saat Pengelolaan Arsip 

 Pengelolaan arsip dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya akan berjalan 

sesuai apa yang diharapkan, masih terdapat beberapa kendala di dalam 
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pengelolaan arsip tersebut. Kendala tersebut terjadi pada faktor sumber daya 

manusia, proses penyimpanannya, ruang dan tempat arsip, maupun perlengkapan 

dan peralatan arsip. Berikut beberapa pemaparan yang disampaikan oleh pegawai 

di SMK Negeri 3 Klaten. 

 Pegawai kearsipan menyampaikan bahwa masih terdapat kendala dalam 

pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten. Kendala tersebut seperti kurangnya 

pemahaman tentang kearsipan, keadaan ruang dan tempat, dan kurangnya 

perlengkapan arsip. Hal tersebut seperti yang disampaikan berikut ini: 

 “Kalau kendala ya pasti ada mas, seperti arsip yang hilang, arsip rusak di 

makan usia maupun rayap, selain itu kurangnya lemari arsip juga menjadi 

kendala, masih banyak kekurangan terkait ruang dan tempat, ruangnya 

sempit, kelembaban udara pun saya rasa kurang baik”. (P.KA Bapak Fx. 

Pambudi ). 

 

 Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha sebagai berikut: 

 “Biasanya kalau petugas arsip tidak ada di tempat terus ada surat masuk 

otomatis tidak ada yang menindak lanjuti sehingga arsip hanya menumpuk 

di meja yang mengakibatkan surat bisa saja terselip dengan dokumen lain 

maupun surat bisa saja hilang, selain itu kendala jika sudah disimpan 

biasanya surat tidak ditemukan kembali saat dibutuhkan, rusak termakan 

usia ataupun diakibatkan rayap”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pernyataan-pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 

 “Kendala cukup banyak kalau saya perhatikan, dari ruang sampai 

perlengkapan saya rasa menjadi kendala tersendiri  bagi petugas 

pengelola arsip, selain itu saya pernah melihat tumpukan surat dimeja 

karena pegawai arsip tidak ada di tempat“.(K.S Ibu Martini S. Pd.,         

M. Pd.). 

 

 Berdasarkan penuturan beberapa informan di atas dapat diketahui bahwa 

dalam pelaksanaan pengelolaan arsip masih memiliki beberapa kendala seperti 
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arsip hilang saat akan dibutuhkan, arsip rusak, maupun kendala terkait ruang dan 

tempat. Hal ini juga didukung dengan hasil pengamatan yang membenarkan jika 

masih ada beberapa kendala terkait pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten 

seperti arsip yang rusak dimakan rayap, ruang dan tempat yang sempit sehingga 

kelembaban udara didalamnya kurang baik yang mengakibatkan arsip rawan 

berjamur. 

4.2.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala 

dalam Pengelolaan Arsip 

 Upaya-upaya juga dilakukan oleh pegawai di SMK Negeri 3 Klaten untuk 

mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan arsip. Pemberian obat hama dan 

mencari copyan di bagian tata usaha jika surat tidak diketemukan dalam lemari 

arsip merupakan bentuk kecil usaha yang dilakukan, sesuai dengan pernyataan 

yang dikemukakan oleh pegawai kearsipan sebagai berikut: 

“Untuk upaya memang sudah dilakukan seperti memberi obat hama 

pengusir rayap, kalau arsip yang hilang ya saya bisa mencari copy an di 

bagian tata usaha apabila ada yang membutuhkan arsip tersebut”. (P.KA 

Bapak Fx. Pambudi ). 

 

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha sebagai berikut: 

“Upaya pasti kami lakukan mas untuk meminimalisir kendala-kendala 

tersebut, ada beberapa upaya seperti untuk menindak lanjuti surat tidak 

ketemu saat kita mencari di lemari arsip, kami berupaya menggadakannya 

sebelum diarsip, untuk surat yang rusak kami belum bisa 

meminimalisirnya apalagi jika rusak termakan usia, secara langsung kami 

langsung pindahkan ke gudang”. (K.S.B.TU Bapak Suryanto, SE). 

 

Pernyataan-pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Kepala Sekolah yang 

mengemukakan: 
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“Perbaikan-perbaikan selalu kami upayakan untuk memperlancar kegiatan 

administrasi di sini, mulai dari pemberian obat anti rayap agar surat tidak 

rusak hingga pembersihan rutin yang dilakukan“.(K.S Ibu Martini          

S. Pd.,M. Pd. ). 

 

Beberapa upaya sudah dilakukan oleh pegawai kearsipan seperti yang 

dikemukakan informan di atas, namun terkait dengan rusaknya arsip pegawai 

kearsipan belum bisa berbuat banyak kecuali memindahkannya ke gudang. Hal ini 

didukung dengan pengamatan yang membenarkan jika upaya-upaya tersebut 

dilakukan oleh pegawai kearsipan, terkait arsip yang rusak pegawai kearsipan 

langsung memindahkan arsip tersebut ke gudang. 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengelolaan Arsip 

 Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas yang dikemukakan oleh 

beberapa pihak yang menjelaskan mengenai pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 

Klaten. Pengelolaan arsip merupakan suatu hal yang penting bagi organisasi untuk 

menunjang kegiatan administrasi. Pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten 

masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi. Perencanaan yang 

telah dilakukan memang diperuntukkan untuk pengelolaan arsip tentang surat 

masuk dan keluar secara manual. Pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten 

meliputi beberapa aspek, dari mulai pengelolaan sampai dengan penyusutan. 

“Pengelolaan arsip yang baik berperan dalam aktivitas organisasi, yaitu sebagai 

sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi, yang dapat bermanfaat 

untuk bahan penelitian, pengambilan keputusan atau penyusunan program 

pengembangan dari organisasi yang bersangkutan” (Sugiarto, 2015: 13). 
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1. Sistem Penyimpanan Arsip 

Sistem penyimpanan digunakan oleh instansi atau organisasi di dalam 

mengelola kegiatan kearsipan. Sistem penyimpanan yang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi dapat menunjang kegiatan administrasi di instansi tersebut. 

Sistem penyimpanan yang tepat juga akan memudahkan pegawai arsip dalam 

menemukan arsip kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan.   Amsyah (2005: 71) 

menyampaikan bahwa sistem penyimpanan adalah, “Sistem yang dipergunakan 

pada penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan 

dan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat dilakukan dengan cepat 

bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan.”  

 Sistem penyimpanan arsip merupakan bagian penting dalam pengelolaan 

kegiatan kearsipan dimana di dalamnya menetapkan bagaimana sistem dan 

tatanan didalam menyimpan arsip, penentuan penyimpanan arsip berdasarkan 

pertimbangan berbagai hal dan pokok apa saja yang dapat digunakan dalam 

menentukan sistem penyimpanan arsip yang ada sesuai dengan kebutuhan. 

Menurut Mulyono, dkk (2011: 14-31), penyimpanan arsip dapat menggunakan 

berbagai sistem penyimpanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suatu 

organisasi. Di bawah ini dipaparkan 5 macam sistem penyimpanan yang dapat 

digunakan oleh berbagai organisasi, baik pemerintahan maupun swasta yaitu:  

7. Sistem Abjad 

Penyimpanan arsip dengan sistem abjad digunakan oleh sebagian 

besar organisasi yang volume kegiatan kerjanya tidak begitu banyak. 

Penyimpanan arsip berdasarkan abjad, berarti cara mengatur 

penyimpanan arsipnya diurutkan menurut urutan abjad, yaitu dari 

huruf A sampai Z. Jadi, semua judul diindeks berdasarkan abjad dan 

selanjutnya penyimpanan arsip didasarkan atas kode abjad. 
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8. Sistem Pokok Soal 

Penyimpanan arsip dengan sistem pokok soal atau sistem perihal 

(subyek) adalah penyimpanan arsip yang mendasarkan pokok soal 

urutan sebagai penentu penyimpanan. Untuk dapat menyelenggarakan 

sistem ini perlu ditentukan lebih dahulu permasalahan yang dihadapi 

sehari-hari organisasi bersangkutan.  

9. Sistem Tanggal (Kronologis) 

Penyimpanan sistem tanggal (kronologis) adalah penyimpanan arsip 

yang mendasarkan atas tanggal surat atau tanggal penerimaan surat. 

Untuk penyimpanan arsip yang berasal dari surat masuk, kata tangkap 

untuk menentukan kode penyimpanan adalah tanggal masuknya surat 

(hal ini dapat dilihat pada cap penerimaan surat). Kata tangkap yang 

digunakan untuk menentukan kode penyimpanan arsip atas dasar surat 

keluar, yaitu tanggal yang tertera pada surat yang dikirim.  

10. Sistem Nomor Terakhir (Terminal Digit) 

Penyimpanan arsip dengan sistem nomor terakhir (terminal digit) pada 

umumnya digunakan oleh organisasi yang mempunyai kegiatan cukup 

luas (organisasi besar) serta volume terciptanya arsip cukup besar. 

Perlu diperhatikan, bahwa yang dimaksud nomor disini adalah nomor 

kode penyimpanan dan bukan nomor yang tertera pada surat (Nomor 

surat). 

11. Sistem Klasifikasi Desimal 

Penyimpanan arsip sistem klasifikasi desimal dikenal sebagai sistem 

desimal, sistem klasifikasi atau sistem “Dewey”. Sistem klasifikasi 

adalah penyimpanan arsip yang mendasarkan nomor sebagai kode 

penyimpanan. Kedua sistem, yaitu sistem terminal digit dan sistem 

klasifikasi desimal adalah sistem penyimpanan berdasarkan nomor 

kode (Numeric Filling). Bedanya terletak pada pemberian nomor 

kode.  

12. Sistem Wilayah (Geograhic Filling) 

Penyimpanan arsip dengan sistem wilayah adalah penyimpanan 

dikelompok-kelompokkan berdasarkan wilayah kerja dari organisasi 

yang bersangkutan. 

 

Sistem penyimpanan yang digunakan pada SMK Negeri 3 Klaten yaitu 

dengan menggunakan sistem terminal digit, yang mengacu pada Surat Keputusan 

Gubernur KDH TK. I Jawa tengah No. 045/4/1980 tentang Pola Kearsipan 

Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah. Pelaksanaan pola kearsipan yang 

meliputi pengaturan tentang sistem, organisasi, dan penyelenggaraan kearsipan. 

Sistem terminal digit diarahkan dalam rangka kegunaannya bagi kepentingan 
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petugas arsip dengan maksud untuk kelancaran tertib administrasi. Sistem 

terminal digit juga ditujukan supaya pegawai arsip lebih mudah dalam menata 

arsip, rapi, dan mempermudah penemuan kembali arsip jika sewaktu-waktu 

karyawan atau guru membutuhkan arsip.  

Terkait dengan tujuan penggunaan sistem terminal digit supaya arsip bisa 

tertata dengan rapi, namun pada kenyataannya terkendala dengan tempat arsip 

yang hanya tersedia satu, sehingga mengakibatkan penumpukan arsip karena tidak 

muatnya lemari arsip. Penggunaan sistem ini juga hanya dipahami oleh pegawai 

arsip, jika pegawai arsip tidak ada ditempat maka surat tidak langsung ditangani, 

hanya ditaruh di meja sehingga mengakibatkan penumpukan surat dan surat rawan 

terselip dengan dokumen-dokumen lain.  

Penggunaan sistem terminal digit memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing, untuk kelebihannya dalam penyimpanan arsip pegawai kearsipan 

sudah sangat paham dengan sistem tersebut sehingga mudah dalam menyimpan 

arsip dan menemukannya kembali saat dibutuhkan, untuk kekurangan dari sistem 

tersebut hampir tidak ada, kekurangan biasanya terjadi saat surat menumpuk dan 

tidak langsung ditangani sehingga surat bisa saja hilang ataupun terselip. 

2. Proses Penyimpanan Arsip 

 Proses penyimpanan arsip di SMK Negeri 3 Klaten sesuai dengan sistem 

yang digunakan meliputi pembacaan surat, pencatatan, dan penyimpanan. 

Amsyah (2005:62) menyampaikan bahwa prosedur penyimpanan adalah, 

“Langkah-langkah pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan akan 

disimpannya suatu warkat.” 
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Penyimpanan arsip di SMK Negeri 3 Klaten dalam pencatatan surat masuk 

dan surat keluar menggunakan buku agenda. Buku agenda terdiri atas dua macam 

yaitu buku agenda untuk surat masuk dan buku agenda untuk surat keluar. Surat 

masuk dicatat dalam buku agenda surat masuk dan begitu pula sebaliknya surat 

keluar dicatat dalam buku agenda surat keluar. Pencatatan dalam buku agenda 

membuat pencatatan surat menjadi lebih rapi, selain mencatat dalam buku agenda 

untuk surat masuk sendiri dicatat dalam kartu disposisi untuk mempermudah 

dalam penyimpanan arsip.  

Penggunaan kartu disposisi untuk mempermudah dalam penyimpanan 

arsip di karenakan di SMK Negeri 3 Klaten belum menggunakan kartu kendali. 

Pencatatan dalam kartu disposisi dilakukan pada saat menerima surat masuk dari 

organisasi atau pihak luar. Pencatatan itu sendiri dilakukan oleh pegawai 

kesekretariatan SMK Negeri 3 Klaten sebelum surat didisposisikan ke kepala 

sekolah. Kartu disposisi dapat dikatakan sebagai pengganti kartu kendali.  

Proses penyimpanan arsip terkait surat masuk di SMK Negeri 3 Klaten 

diawali dengan penerimaan surat, sebelum surat diterima maka diperiksa terlebih 

dahulu apakah benar untuk SMK Negeri 3 Klaten atau salah alamat. Apabila salah 

alamat, maka dapat langsung dikembalikan kepada pihak yang mengirimkan 

surat, baik itu via pos atau perwakilan organisasi yang bersangkutan. Pembukaan 

surat dari sampul surat dilakukan secara manual. Perlu diteliti pula mengenai 

kelengkapan surat, seperti lampiran jika ada, tanggal surat, perihal dan isi surat. 

Surat yang tidak lengkap, akan dikonfirmasikan dengan pengirim surat.  
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Proses penyimpanan terkait surat masuk diterima langsung oleh pegawai 

kesekretariatan yang merangkap juga sebagai pegawai arsip. Surat terlebih dahulu 

diteliti kebenaran alamat surat tersebut, setelah benar alamat surat tersebut surat 

kemudian dicatat dalam buku agenda. Pencatatan dilakukan oleh pegawai 

kesekretariatan sendiri. Setelah pencatatan dalam buku agenda kemudian surat 

dicatat di lembar disposisi sesuai dengan kode surat, di SMK Negeri 3 Klaten 

tidak menggunakan kartu kendali arsip, melainkan menggunakan lembar 

disposisi. Pencatatan di lembar disposisi disesuaikan dengan kode surat, setelah 

dicatat di lembar disposisi surat kemudian diserahkan kepada kepala sekolah. 

Kepala sekolah kemudian memberikan instruksi penyelesaian dan selanjutnya 

didisposisikan surat tersebut kepada yang bersangkutan. Setelah disampaikan 

kepada pihak yang dituju, maka surat tersebut kemudian digandakan dan 

selanjutnya diarsip sesuai dengan kode surat dan sistem penyimpanan yang 

digunakan. Gambar proses surat masuk lebih jelasnya sebagai berikut: 
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Proses Surat Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :                          Alur surat masuk 

                        Alur surat yang sudah di disposisi 

4.1 Gambar Proses Surat Masuk 

 Proses surat masuk juga mengalami beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya seperti apabila surat masuk tidak langsung diolah atau ditindak 

lanjuti sehingga biasanya surat-surat menumpuk, ini menyebabkan arsip tercecer 

atau tercampur dengan dokumen lain. Kendala lainnya apabila surat yang masuk 

mendadak harus didisposisikan kepada kepala sekolah namun kepala sekolah 

sedang tidak ada di tempat sehingga harus menghubungi lewat telepon dan 

Kesekretariatan 

Buku Agenda 

Lembar Disposisi 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Unit Kearsipan 

Surat 
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disposisi menyusul, terkadang hal ini menyebabkan lupa dalam pencatatan di 

buku agenda.  

Proses penyimpanan surat keluar sendiri diawali dengan pengonsepan 

surat yang dilakukan pegawai tata usaha, setelah surat dikonsep kemudian 

didistribusikan kepada kepala sekolah untuk dibaca dan diteliti, jika surat sudah 

sesuai dan di acc oleh kepala sekolah kemudian dikembalikan lagi ke bagian tata 

usaha untuk dilakukan pengetikan. Surat yang sudah selesai diketik kemudian 

diberi nomor dan kode surat, setelah diberi nomor dan kode surat selanjutnya 

mengisi pada buku agenda terkait surat keluar. Sebelum surat dikirim terlebih 

dahulu digandakan, surat yang asli dikirim ke alamat yang dituju dan copyannya 

di arsip sesuai dengan nomor dan kode surat. Gambar proses surat keluar lebih 

jelasnya sebagai berikut: 

Proses Surat Keluar 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4.2 Gambar Proses Surat Keluar 

Kepala Sekolah 

Tata Usaha 

Unit Kearsipan 

Nomor dan kode surat 

Buku Agenda 

Penyimpanan 

 

 

 

Via Pos 

Langsung 
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“Mencegah hilangnya arsip yang dikeluarkan dari tempat penyimpanan 

karena dipinjam oleh unit lain ataupun organisasi lain maka diatur pencatatan 

peminjaman dengan menggunakan kartu pinjam arsip, dengan menggunakan kartu 

pinjam ini pengolah arsip dapat mengetahui keberadaan arsip apabila suatu saat 

arsip yang akan digunakan tidak ada di tempat penyimpanan”(Sularso dkk, 

2012:32-33). Pada kenyataannya di SMK Negeri 3 Klaten belum menggunakan 

kartu pinjam arsip, hanya mengisi pada buku agenda apabila akan meminjam 

surat, sebenarnya hal ini kurang efektif dan rawan akan arsip yang tidak kembali 

setelah dipinjam. 

Proses peminjaman arsip dilakukan melalui pegawai arsip, di SMK Negeri 

3 Klaten tidak menggunakan kartu pinjam arsip hanya mengisi pada buku agenda 

saja dan akan dicarikan oleh pegawai arsip. Penemuan kembali arsip pun biasanya 

memerlukan waktu 5-10 menit, ini terbilang cepat dalam pencarian surat, jika 

arsip tidak ditemukan pada lemari arsip maka pegawai langsung mencari 

copyannya di bagian tata usaha, biasanya arsip tidak ditemukan akibat peminjam 

langsung mengambil arsip ke lemari arsip tanpa melalui pegawai arsip, ini 

mengakibatkan jika karyawan atau guru lain akan meminjam otomatis surat 

tersebut tidak dapat ditemukan sehingga menyebabkan terhambatnya kegiatan 

administrasi.  

Peminjaman arsip di SMK Negeri 3 Klaten tidak ada batasan waktu dalam 

meminjam arsip, pengembalian dilakukan seperlunya peminjam menggunakan 

arsip tersebut, apabila sudah selesai digunakan diharapkan segera untuk 

dikembalikan. Hal ini sangat rawan terhadap surat yang tidak kembali setelah 
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dipinjam. Surat yang sekiranya sudah lama dipinjam dan tidak dikembalikan 

biasanya pegawai arsip akan melihat di buku agenda dan langsung mencari 

peminjam surat tersebut. Menyimpan kembali surat saat dikembalikan dalam 

lemari arsip pun harus memilah-milah dulu surat yang lainnya karena tidak 

menggunakan kartu pinjam arsip sehingga membutuhkan waktu lebih dalam 

penyimpanan arsip tersebut. 

Menyimpan arsip tidak lepas dari penggunaan peralatan arsip, peralatan 

arsip merupakan sarana yang digunakan pada bidang kearsipan, kualitas peralatan 

arsip yang baik secara tidak langsung akan memperpanjang umur suatu arsip. 

Peralatan yang baik tentunya akan mendukung penyimpanan arsip secara 

maksimal. Peralatan dan perlengkapan yang ada di SMK Negeri 3 Klaten untuk 

menunjang terlaksananya kegiatan kearsipan demi menunjang tertib administrasi 

seperti lemari arsip, komputer, buku agenda, mesin ketik manual, lembar 

disposisi, dan map ordner, namun ada beberapa yang kurang memadai seperti 

lemari arsip yang hanya ada satu sehingga arsip cepat penuh di map ordner.  

Pengelolaan dan tata ruang arsip secara baik dapat menunjang kegiatan 

administrasi di dalam suatu oraganisasi. Keadaan ruang dan tempat kearsipan di 

SMK Negeri 3 Klaten masih terbilang sempit yang mengakibatkan sirkulasi udara 

dan kelembaban udara kurang terjaga dengan baik, kelembaban yang kurang baik 

dapat memicu tumbuhnya jamur pada arsip sehingga merusak arsip.  

Pemeliharaan dan perawatan sangat penting untuk menjamin keamanan 

arsip agar tetap terjaga dengan baik dar arsip tidak mudah rusak. Pemeliharaan 

arsip bukan hanya sekedar memelihara fisik arsip, tapi sekaligus memelihara dan 
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menjaga informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut.  “Pemeliharaan arsip 

adalah usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih 

mempunyai nilai guna”(Sugiarto, 2015: 71). 

Arsip memiliki nilai yang sangat berharga dan sangat penting bagi 

kehidupan berorganisasi, maka dari itu pemeliharaan arsip mutlak dilakukan. 

Pemeliharaan dan perawatan arsip senantiasa dilakukan SMK Negeri 3 Klaten 

agar arsip terlindung dari kerusakan. Pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan 

oleh petugas arsip dilakukan sebulan sekali untuk menghilangkan debu atau jamur 

yang menempel pada arsip dan pemberian obat khusus serangga yang biasanya 

dapat merusak arsip. Arsip biasanya rusak karena dimakan rayap dan berjamur 

akibat kelembaban udara di ruang arsip yang kurang terjaga dengan baik. 

Pemeliharaan dan perawatan bertujuan untuk menjaga surat dan isi yang 

terkandung didalamnya. 

3. Penyusutan Arsip 

 Arsip suatu saat akan berakhir nilai guna atau arsip yang disimpan tidak 

mempunyai nilai guna lagi. Arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna 

sebaiknya disingkirkan. “Arsip yang sudah tidak berguna merupakan suatu 

penghamburan tenaga, ruang dan alat, untuk mencegah penghamburan itu 

haruslah dilakukan penyingkiran arsip”(The Liang Gie, 2009:145). 

Penyusutan arsip sangat penting peranannya dimana dilakukan agar arsip 

yang sudah habis masa berlakunya tidak tercampur dan menumpuk di lemari 

arsip. Bagian tatausaha SMK Negeri 3 Klaten dalam melakukan penyusutan arsip 

belum sesuai dengan pedoman, di SMK Negeri 3 Klaten hanya melakukan 
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pemindahan arsip saja, sedangkan pemusnahan tidak pernah dilakukan. 

Pemindahan arsipnya pun dilakukan dengan cara sederhana berdasarkan map 

ordner. 

Penyusutan ditujukan agar tempat arsip selalu longgar untuk menempatkan 

bertambahnya surat, menghemat tempat karena surat yang kurang berguna 

ditempatkan di gudang. Penyusutan arsip di SMK Negeri 3 Klaten dilakukan 

dengan cara pemindahan, sedangkan pemusnahan arsip belum pernah dilakukan di 

SMK Negeri 3 Klaten. Pemindahan arsip sendiri tidak ditentukan jangka 

waktunya, hal ini disebabkan karena terbatasnya lemari arsip yang tersedia satu, 

proses pemindahan dilakukan apabila map ordner yang sudah penuh pada lemari 

arsip akan langsung digantikan dengan map ornder yang baru dan map ordner 

yang sudah penuh tadi akan langsung ditumpuk di gudang, jadi pemindahan arsip 

di sini hanya bergantung pada penuh atau belumnya map ordner yang ada di 

lemari arsip. Pemindahan tersebut juga mengakibatkan beberapa kendala karena 

pemindahan arsip tidak berdasarkan isi surat maupun lama surat, kendala seperti 

saat peminjaman arsip, jika arsip yang dibutuhkan sudah dipindahkan ke gudang 

dan menumpuk dengan arsip-arsip yang lain ini mengakibatkan penemuan 

kembali arsip akan membutuhkan waktu yang lebih lama, dan terkadang surat 

tidak ditemukan. 

4. Penataran Pegawai Arsip 

 Penataran pegawai arsip sangat penting peranannya dalam proses 

pengelolaan arsip, pengalaman dan keterampilan sangat dibutuhkan dalam 

mengelola arsip untuk menunjang tertib administrasi di SMK Negeri 3 Klaten. 
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Pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten ditangani oleh Bapak Fx. Pambudi 

selaku pegawai kearsipan.  

 Pegawai kearsipan harus teliti dan cermat dalam menyimpan dan 

menemukan kembali arsip saat dibutuhkan agar kegiatan administrasi dapat 

berjalan dengan lancar. Penyimpanan yang masih menggunakan cara manual 

menuntut pegawai arsip harus benar-benar teliti dalam mengelola arsip. Kerapian 

dalam menyimpan arsip juga diperlukan agar terlihat bagus serta mudah dalam 

penemuan kembali asip. 

 Pengalaman yang cukup lama dimiliki Pak Fx. Pambudi selaku pegawai 

kearsipan di SMK Negeri 3 Klaten. Pengalaman yang cukup lama ini membuat 

pengelolaan arsip dapat berjalan dengan lancar mulai dari penciptaan arsip sampai 

dengan penyusutan arsip. Kendala terjadi saat penyimpanan arsip saja 

dikarenakan terbatasnya lemari arsip yang hanya tersedia satu.  

 Peminjaman arsip dilakukan dengan mencatat di buku agenda, di SMK 

Negeri belum menggunakan kartu pinjam arsip, ini menjadi kendala tersendiri 

bagi Pak Fx. Pambudi dikarenakan tak jarang surat tidak kembali saat dipinjam 

oleh guru atau karyawan. Daya ingat dalam hal ini sangat dibutuhkan oleh 

pegawai kearsipan.  

 “Tenaga-tenaga di bidang kearsipan harus menguasai pengetahuan tata 

kearsipan serta mengetahui kemajuan dan perkembangan modern dalam bidang 

pekerjaannya” (The Liang Gie, 2009:151). Perkembangan tekhnologi di bidang 

kearsipan akan mempermudah dalam mengelola arsip, namun pada kenyataannya 

di SMK Negeri 3 Klaten masih menggunakan cara manual, hal ini dikarenakan 



71 
 

 
 

terkendala dalam biaya. Peralatan dan perlengkapan arsipnya pun masih 

menggunakan peralatan dan perlengkapan seadanya.  

 “Pimpinan suatu organisasi hendaknya mengusahakan penataran-

penataran untuk meningkatkan mutu kecakapan dan pengetahuan para pegawai 

arsipnya”(The Liang Gie, 2009:152). Terkait tentang pelatihan arsip untuk 

pegawai kearsipan tidak pernah dilakukan di SMK Negeri 3 Klaten, sehingga 

pegawai kearsipan dalam mengelola arsip sebatas kemampuan dan pengetahuan 

yang beliau miliki. 

4.3.2 Kendala-Kendala Umum yang Dihadapi pada saat Pengelolaan Arsip 

 Pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten masih memiliki beberapa 

kendala pada saat pelaksanaannya, dari proses penyimpanannya sampai dengan 

penyusutan. Hal ini mengakibatkan kegiatan administrasi belum terlaksana 

dengan optimal. Kendala seperti tidak ditemukan kembali arsip saat dibutuhkan, 

hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur peminjaman arsip, 

terkadang peminjam langsung mengambil arsip ke lemari arsip tanpa melalui 

pegawai arsip, ini mengakibatkan jika karyawan atau guru lain akan meminjam 

otomatis surat tersebut tidak dapat ditemukan sehingga menyebabkan 

terhambatnya kegiatan administrasi.  

 Kendala lain yaitu terkait dengan ruang dan tempat penyimpanan arsip, di 

SMK Negeri 3 Klaten ruang untuk arsip terbilang sempit sehingga sirkulasi udara 

menjadi kurang baik, kelembaban udara yang kurang baik mengakibatkan 

tumbuhnya jamur pada arsip. Terkait dengan perlengkapan dan peralatan arsip, di 

SMK Negeri 3 Klaten masih kekurangan lemari arsip, lemari arsip hanya tersedia 
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satu, ini mengakibatkan map ordner cepat penuh dan langsung dipindahkan ke 

gudang. Tidak adanya guide juga menjadi kendala tersendiri bagi pegawai arsip 

dalam menyimpan arsip. Rusaknya arsip juga terjadi pada saat penyimpanan, ini 

sering terjadi karena usia surat yang sudah lama, tumbuh jamur pada arsip, 

maupun dimakan hama seperti rayap. 

 Proses peminjaman arsip di SMK Negeri 3 Klaten tanpa menggunakan 

kartu pinjam arsip, ini mengakibatkan surat rawan tidak kembali, selain itu jangka 

waktu peminjaman juga tidak ditentukan, pengembalian sesuai dengan kebutuhan 

si peminjam arsip menggunakan arsip tersebut. Kendala yang timbul pada saat 

penyusutan arsip juga terjadi di SMK Negeri 3 Klaten, terkait dengan penyusutan 

arsip di SMK Negeri 3 Klaten hanya melakukan pemindahan arsip ke gudang 

tanpa adanya pemusnahan, ini mengakibatkan penumpukan arsip di gudang. 

4.3.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-Kendala 

dalam Pengelolaan Arsip 

 Pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Klaten 

untuk mengurangi tingkat kesalahan atau kendala pada proses pengolahan arsip 

senantiasa ditingkatkan, hal ini bertujuan agar tertib administrasi berjalan dengan 

baik sehingga proses pengolahan arsip berjalan dengan baik. Dalam 

meminimalisir hilangnya surat, karyawan atau guru harus mencatat namanya di 

buku agenda melalui pegawai arsip karena tidak menggunakan kartu pinjam arsip. 

Terkait tidak adanya jangka waktu pengembalian arsip, apabila arsip yang 

dipinjam tidak segera dikembalikan maka pegawai arsip menanyakan kepada yang 
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bersangkutan dan meminta untuk menggandakan arsip tersebut kemudian arsip 

yang asli segera dikembalikan sesuai dengan nomor penyimpanan. 

 Pembersihan setiap satu bulan sekali pada ruang arsip agar surat tidak 

terkena debu, dimakan rayap dan berjamur. Hal ini bertujuan agar arsip tetap 

terjaga dengan baik. Kebersihan dilakukan untuk menjaga arsip agar tidak rusak. 

Kerusakan akibat faktor dari luar seperti jamur, rayap dapat merusak isi surat 

sehingga menghambat kegiatan administrasi. Kerusakan tersebut akan sangat fatal 

bila terjadi pada arsip yang sangat penting untuk instansi. Kerusakan arsip penting 

pada suatu instansi dapat mengganggu jalannya kebutuhan informasi pada instansi 

terutama yang berkaitan dengan arsip. 

Pembersihan terhadap arsip secara rutin dilakukan untuk meminimalisir 

rusaknya arsip yang disebabkan kelembaban udara yang mempermudah 

tumbuhnya jamur pada arsip. Kegiatan pembersihan arsip satu bulan sekali pada 

SMK Negeri 3 Klaten ini sangat membantu untuk meminimalisir kerusakan yang 

terjadi akibat rayap, kelembaban yang mengakibatkan tumbuhnya jamur, serta 

kotornya surat akibat debu-debu yang terdapat pada ruang penyimpanan arsip. 

Arsip yang sudah terlanjur rusak namun tidak merusak isi surat akan segera 

digandakan supaya isi surat tetap terjaga dan dikembalikan lagi ke tempat 

penyimpanan arsip. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengelolaan arsip yang dilakukan SMK Negeri 3 Klaten dalam 

menyimpan arsip atau warkat yakni dengan menggunakan sistem 

terminal digit. Proses penyimpanan diawali dengan penerimaan surat, 

pencatatan dalam buku agenda dan lembar disposisi, selanjutnya 

disimpan dalam lemari arsip dengan menggunakan sistem terminal 

digit. Penyusutan arsip di SMK Negeri 3 Klaten dilakukan dengan cara 

pemindahan arsip. Penataran pegawai arsip berdasarkan pengalaman, 

untuk pelatihan khusus tentang kearsipan belum pernah dilakukan. 

2. Pengelolaan arsip pada SMK Negeri 3 Klaten mengalami beberapa 

kendala diantaranya proses peminjaman arsip  yang belum 

menggunakan kartu pinjam arsip  mengakibatkan arsip rawan tidak 

kembali, terbatasnya lemari arsip yang hanya tersedia satu membuat 

map ordner cepat penuh dan langsung dipindahkan ke gudang.  

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Klaten untuk 

mengurangi kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses 

pengolahan arsip diantaranya pencatatan dalam buku agenda saat 
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meminjam arsip untuk meminimalisir surat hilang karena belum 

menggunakan kartu pinjam arsip.  

5.2 Saran 

 Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Penanganan surat masuk di SMK Negeri 3 Klaten sebaiknya lebih 

diperhatikan lagi agar surat tidak hilang atau tidak sempat terbaca karena 

faktor tertumpuknya surat. 

2. Pelaksanaan pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 Klaten sebaiknya 

menggunakan kartu pinjam arsip dalam proses peminjaman arsip untuk 

mencegah arsip tidak kembali. Penambahan lemari arsip juga dibutuhkan 

agar map ordner tidak cepat penuh karena sejauh ini lemari arsip hanya 

tersedia satu. 

3. Pegawai arsip sebaiknya menyusun jadwal retensi agar mempermudah 

dalam penyusutan arsip. 
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Lampiran 1 

Surat Ijin Observasi 
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Lampiran 2 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 3 

Rekomendasi Penelitian 
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Lampiran 4 

Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 5 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 6 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 

No. Indikator Sub 

Indikator 

Deskripsi Sumber Data 

1 A. Sistem 

penyimpanan 

Arsip 

 

 

Jenis Sistem 

penyimpanan 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jenis sistem 

penyimpanan 

yang digunakan 

di SMK Negeri 3 

Klaten. 

2. Pedoman sistem 

penyimpanan di 

SMK Negeri 3 

Klaten. 

3. Kelebihan dan 

kekurangan 

sistem 

penyimpanan 

arsip. 

 

 

Kepala 

Sekolah 

(K.S) 

 

 

Petugas 

Kearsipan 

(P.KA) 

 

 

Kepala Sub 

Bagian 

Tatausaha  

(K.S.B.TU) 

 

 

Pegawai Tata 

Usaha  

(P.TU) 

 

 

Peminjam 

Arsip 

(P.A) 

 

  

2 B. Proses 

penyimpanan 

(pembacaan 

surat dan 

pembuatan 

tanda, 

pencatatan 

dalam kartu, 

dan 

penyimpanan 

dalam berkas) 

dan pemakaian 

warkat. 

 

 

Penyimpanan 

Arsip 

 

 

 

1. Alur penerimaan 

dan pencatatan 

arsip yang 

disimpan 

2. Proses 

penyimpanan 

arsip. 

3. Penggunaan buku 

agenda pada 

penyimpanan 

arsip. 

 

Pemakaian 

arsip 

 

 

1. Proses pemakaian 

arsip. 

2. Batasan waktu 

peminjaman 

arsip. 

3. Lamanya waktu 

yang digunakan 

dalam penemuan 

kembali arsip 

yang akan 

digunakan saat 

melayani 
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peminjaman 

arsip. 

 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Arsip 

Pemeliharaan 

dan 

perawatan 

arsip 

 

 

 

1. Jenis peralatan 

dan perlengkapan 

yang digunakan 

dalam 

pengelolaan arsip. 

2. Pemenuhan 

kebutuhan dengan 

peralatan dan 

perlengkapan 

arsip yang ada. 

 

 

Ruang dan 

Tempat 

Menyimpan 

Arsip. 

Pemeliharaan 

dan 

perawatan  

 

 

1. Keadaan ruang 

dan tempat 

penyimpanan 

arsip. 

3 C. Penyusutan 

arsip 

 

Pemindahan 

Arsip 

 

 

 

1. Prosedur 

pemindahan arsip. 

 

Pemusnahan 

arsip 

 

 

1. Prosedur  

pemusnahan arsip 

dengan pedoman  

arsip. 

 

4 D. Penataran 

pegawai 

dibidang arsip 

 

 

Pegawai arsip 

 

 

1. Pegawai 

pengelola arsip. 

2. Pengalaman 

pegawai arsip 

dalam mengelola 

arsip. 

3. Petugas yang 

bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan 

pengelolaan arsip. 
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Pelatihan 

pegawai arsip 

 

 

1. Penggunaan 

teknologi modern 

dibidang 

kearsipan. 

2. Penyelenggaraan 

pendidikan dan 

pelatihan bagi 

pegawai arsip. 

 

  

Kendala dan upaya 

 

Kendala 

 

 

 

 

Upaya 

 

 

1. Masalah yang 

terjadi pada 

bagian arsip 

 

 

1. Pencegahan untuk 

mengurangi arsip 

bermasalah 

2. Penanganan 

apabila arsip 

bermasalah 
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Lampiran 7 

Pedoman Wawancara Berdasarkan Informan 

Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Klaten 

1. Bagaimana proses perencanaan dalam penciptaan arsip di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

2. Kapan prosedur penciptaan arsip dilakukan ? 

3. Apakah ada pedoman terkait dalam pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

4. Sistem penyimpanan arsip apa yang digunakan di sini ? 

5. Mengapa menggunakan sistem tersebut ?  

6. Bagaimanakah prosedur peminjaman arsip di sini ? 

7. Apakah dalam peminjaman arsip menggunakan form kartu pinjam arsip ? 

8. Berapa lama pegawai arsip dalam menemukan arsip yang akan dipinjam ? 

9. Berapa lama batasan waktu dalam peminjaman arsip ?  

10. Apakah ada hubungan lama tidaknya penemuan arsip terhadap kegiatan 

administrasi di SMK Negeri 3 Klaten ? 

11. Bagaimana keadaan ruang dan tempat penyimpanan arsip ? 

12. Apakah ruang dan tempat penyimpanan arsip sudah memadai ? 

13. Apakah peralatan dan perlengkapan arsip yang ada sudah sesuai dengan 

kebutuhan ? 

14. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan arsip ? 

15. Upaya-upaya apa yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut ? 
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16. Siapa yang menjadi penanggung jawab terkait dalam pengelolaan arsip ? 

17. Apakah sudah dilakukan penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai arsip ? 

 

Kepala Sub Bagian Tatausaha SMK Negeri 3 Klaten 

1. Sistem penyimpanan apa yang digunakan dalam menyimpan arsip di SMK 

Negeri 3 Klaten ? 

2. Mengapa menggunakan sistem tersebut ? 

3. Apa kelebihan dan kekurangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem 

penyimpanan arsip tersebut ? 

4. Apakah ada pedoman yang digunakan dalam sistem penyimpanan arsip ? 

5. Apakah sistem penyimpanan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan 

prosedur dan pedoman yang berlaku ? 

6. Bagaimana proses penyimpanan arsip yang diterapkan di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

7. Apakah arsip yang telah disimpan pernah mengalami kerusakan ? 

8. Bagaimana cara menangani arsip yang mengalami kerusakan setelah 

disimpan ? 

9. Terkait tentang penanganaan arsip, apakah selama ini terdapat arsip yang 

hilang ketika telah disimpan ? 

10. Bagaimana menangani arsip yang hilang setelah disimpan ? 

11. Bagaimana proses pemakaian arsip ? 

12. Berapa lama waktu yang digunakan dalam penemuan kembali arsip yang 

akan digunakan saat melayani peminjaman arsip ? 
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13. Apakah pernah terjadi arsip yang tidak ditemukan ketika arsip tersebut 

dicari ?  

14. Jika pernah, mengapa hal tersebut bisa terjadi ? 

15. Berapa lama batasan waktu peminjaman arsip ? 

16. Apakah SMK Negeri 3 Klaten perlu melakukan pemindahan dan 

pemusnahan arsip ?  

17. Jika perlu, mengapa pemindahan dan pemusnahan arsip tersebut dilakukan ? 

18. Bagaimana proses pemusnahan dan pemindahan arsip ? 

19. Apakah ada saksi dalam pemusnahan arsip ? 

20. Bagaimana keadaan ruang dan tempat penyimpanan arsip ? 

21. Apakah ruang dan tempat penyimpanan arsip baik aktif maupun inaktif 

sudah memadai ? 

22. Apa saja jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk 

menyimpan arsip agar sesuai dengan sistem penyimpanan arsip ? 

23. Apakah peralatan dan perlengkapan arsip yang ada sudah sesuai dengan 

kebutuhan ? 

24. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pegawai dalam mengelola arsip ? 

25. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ? 

26. Apakah pegawai arsip yang ada sudah mengikuti teknologi modern dibidang 

kearsipan ? 

27. Apakah sudah dilakukan penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai arsip 

dalam mengelola arsip ? 
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Seksi Kearsipan Tatausaha SMK Negeri 3 Klaten 

1. Sistem penyimpanan apa yang digunakan dalam menyimpan arsip di SMK 

Negeri 3 Klaten ? 

2. Mengapa menggunakan sistem tersebut ? 

3. Apa kelebihan dan kekurangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem 

penyimpanan arsip tersebut ? 

4. Apakah ada pedoman yang digunakan dalam sistem penyimpanan arsip ? 

5. Apakah sistem penyimpanan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan 

prosedur dan pedoman yang berlaku ? 

6. Bagaimana proses penyimpanan arsip yang diterapkan di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

7. Apakah setiap warkat yang akan disimpan dicatat dalam buku agenda 

terlebih dahulu ? 

8. Apakah arsip yang telah disimpan pernah mengalami kerusakan ? 

9. Bagaimana cara menangani arsip yang mengalami kerusakan setelah 

disimpan ? 

10. Terkait tentang penanganaan arsip, apakah selama ini terdapat arsip yang 

hilang ketika telah disimpan ? 

11. Bagaimana menangani arsip yang hilang setelah disimpan ? 

12. Bagaimana proses pemakaian arsip ? 

13. Apakah proses pemakaian arsip sesuai prosedur ? 

14. Berapa lama waktu yang digunakan dalam penemuan kembali arsip yang 

akan digunakan saat melayani peminjaman arsip ? 
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15. Apakah pernah terjadi arsip yang tidak ditemukan ketika arsip tersebut 

dicari ?  

16. Jika pernah, mengapa hal tersebut bisa terjadi ? 

17. Berapa lama batasan waktu peminjaman arsip ? 

18. Apakah SMK Negeri 3 Klaten perlu melakukan pemindahan dan 

pemusnahan arsip ?  

19. Jika perlu, mengapa pemindahan dan pemusnahan arsip tersebut dilakukan ? 

20. Bagaimana proses pemusnahan dan pemindahan arsip ? 

21. Apakah ada saksi dalam pemusnahan arsip ? 

22. Bagaimana keadaan ruang dan tempat penyimpanan arsip ? 

23. Apakah ruang dan tempat penyimpanan arsip baik aktif maupun inaktif 

sudah memadai ? 

24. Apa saja jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk 

menyimpan arsip agar sesuai dengan sistem penyimpanan arsip ? 

25. Apakah peralatan dan perlengkapan arsip yang ada sudah sesuai dengan 

kebutuhan ? 

26. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pegawai dalam mengelola arsip ? 

27. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ? 

28. Apakah pegawai arsip yang ada sudah mengikuti teknologi modern dibidang 

kearsipan ? 

29. Apakah sudah dilakukan penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai arsip 

dalam mengelola arsip ? 
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Pegawai Tata Usaha SMK Negeri 3 Klaten 

1. Sistem penyimpanan apa yang digunakan dalam menyimpan arsip di SMK 

Negeri 3 Klaten ? 

2. Apakah ada pedoman yang digunakan dalam sistem penyimpanan arsip ? 

3. Bagaimana proses penyimpanan arsip yang diterapkan di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

4. Apakah arsip yang telah disimpan pernah mengalami kerusakan ? 

5. Bagaimana cara menangani arsip yang mengalami kerusakan setelah 

disimpan ? 

6. Bagaimana menangani arsip yang hilang setelah disimpan ? 

7. Bagaimana proses pemakaian arsip ? 

8. Berapa lama waktu yang digunakan dalam penemuan kembali arsip yang 

akan digunakan saat melayani peminjaman arsip ? 

9. Apakah pernah terjadi arsip yang tidak ditemukan ketika arsip tersebut 

dicari ?  

10. Berapa lama batasan waktu peminjaman arsip ? 

11. Apakah SMK Negeri 3 Klaten perlu melakukan pemindahan dan 

pemusnahan arsip ?  

12. Bagaimana proses pemusnahan dan pemindahan arsip ? 

13. Bagaimana keadaan ruang dan tempat penyimpanan arsip ? 

14. Apakah ruang dan tempat penyimpanan arsip sudah memadai ? 

15. Apa saja jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk 

menyimpan arsip agar sesuai dengan sistem penyimpanan arsip ? 
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16. Apakah peralatan dan perlengkapan arsip yang ada sudah sesuai dengan 

kebutuhan ? 

17. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pegawai dalam mengelola arsip ? 

18. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ? 

19. Apakah sudah dilakukan penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai arsip 

dalam mengelola arsip ? 

 

Peminjam Arsip (user) 

1. Apakah Anda sering meminjam arsip ? 

2. Jenis arsip apa yang biasanya Anda pinjam ? 

3. Bagaimanakah prosedur dalam peminjaman arsip ? 

4. Apakah dalam peminjaman arsip menggunakan form kartu pinjam arsip ? 

5. Berapa lama batasan dalam peminjaman arsip ? 

6. Dalam penemuan arsip pegawai arsip membutuhkan waktu berapa lama ? 

7. Bagaimana jika arsip yang Anda pinjam tidak diketemukan ? 

8. Anda pernah ikut masuk ke ruang arsip ? 

9. Apakah ruang dan tempat penyimpanan arsip sudah cukup memadai ? 

10. Apakah peralatan dan perlengkapan sudah memadai ? 

11. Apakah pelayanan terkait peminjaman arsip sudah maksimal ? 

 
 
 

 
 

Lampiran 8 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 

Kode : K.S.B.TU 

Waktu : Jum’at, 20 Februari 2015 

Pukul : 08.15 – 08.30 WIB 

Sumber : Kepala Sub Bagian Tatausaha 

      Bapak Suryanto, SE 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Sumber Kepala Sub Bagian Tatausaha (Kode: K.S.B.TU) 

Tanya: Sistem penyimpanan apa yang digunakan dalam menyimpan arsip di SMK 

Negeri 3 Klaten ? 

Jawab:“Untuk arsip kalau di SMK Negeri 3 Klaten sini sistem penyimpanannya 

menggunakan sistem terminal digit”. 

 

Tanya: Mengapa menggunakan sistem tersebut ? 

Jawab: “Ya semenjak saya bekerja di sini sudah menggunakan sistem tersebut 

mas, pegawai arsip juga sudah terbiasa dan paham dengan sistem 

tersebut”. 

 

Tanya: Apa kelebihan dan kekurangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem 

penyimpanan arsip tersebut ? 

Jawab: “Untuk kelebihannya saya rasa pegawai kearsipan paham dengan sistem 

tersebut, otomatis mudah dalam mencari kembali jika sewaktu-waktu arsip 

digunakan, terkait dengan kekurangan sisem tersebut belum ada mas”.  

 

Tanya: Apakah ada pedoman yang digunakan dalam sistem penyimpanan arsip ? 

Jawab: “Terkait dengan acuan atau pedoman, di sini mengacu pada surat 

keputusan gubernur mas, tentang pola kearsipan pemerintah propinsi dati 

I Jawa Tengah, bisa dilihat nanti”. 
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Tanya: Apakah sistem penyimpanan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan 

prosedur dan pedoman yang berlaku ? 

Jawab: “Saya rasa sudah sesuai dengan pedoman tadi”. 

 

Tanya: Bagaimana proses penyimpanan arsip yang diterapkan di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

Jawab: “Ya kalau surat masuk langkah pertama ketika mendapat surat dari luar ya 

dicatat di buku agenda di bagian depan itu mas, selanjutnya ke kepala 

sekolah terus di disposisikan kepada siapa, baru digandakan kemudian di 

arsip. Surat keluar sendiri ya di konsep dulu di bagian tata usaha kemudian 

dilanjutkan ke kepala sekolah untuk dibaca, jika sudah acc baru kita catat 

di buku agenda dan digandakan untuk kemudian di arsip”. 

 

Tanya: Apakah arsip yang telah disimpan pernah mengalami kerusakan ? 

Jawab: “Pasti pernah mas, baik rusak karena usia maupun rusak faktor lain seperti 

ketetesan air sehingga basah dan akhirnya rusak”. 

 

Tanya: Bagaimana cara menangani arsip yang mengalami kerusakan setelah 

disimpan ? 

Jawab: ”Jika rusak ya langsung kami pindahkan mas, ke gudang biasanya”.  

 

Tanya: Terkait tentang penanganan arsip, apakah selama ini terdapat arsip yang 

hilang ketika telah disimpan ? 

Jawab: “Pernah”. 

 

Tanya: Bagaimana menangani arsip yang hilang setelah disimpan ? 

Jawab: “Jika sudah berusaha mencari di lemari arsip tetap gk ketemu, ya kita 

mencari copy annya di bagian tata usaha mas, kalau itu terkait dengan 

surat keluar, kan masih ada copyan di komputer waktu pembuatan 

konsep surat keluar”. 
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Tanya: Bagaimana proses peminjaman arsip ? 

Jawab: “Untuk peminjaman itu sendiri langsung lewat pegawai arsip, yakni bapak 

Fx. Pambudi, nanti karyawan atau guru yang mebutuhkan surat tinggal 

bilang sama pak Pambudi untuk dilihat di buku agenda baru dicarikan di 

lemari arsip”. 

 

Tanya: Berapa lama waktu yang digunakan dalam penemuan kembali arsip yang 

akan digunakan saat melayani peminjaman arsip ? 

Jawab: “Waktunya memang gk bisa dipastikan tepatnya berapa, tapi kurang lebih 

5-10 menitan mas”. 

 

Tanya: Apakah pernah terjadi arsip yang tidak ditemukan ketika arsip tersebut 

dicari ?  

Jawab: “Arsip yang tidak ditemukan saat dicari ya pasti pernah mas, terkadang itu 

baik karyawan maupun guru-guru yang seharusnya melakukan 

peminjaman lewat pak Fx. Pambudi selaku petugas arsip justru malah 

mengambil sendiri di lemari arsip, jadi pas dicari tidak diketemukan”. 

 

Tanya: Jika pernah, mengapa hal tersebut bisa terjadi ? 

Jawab: “Bisa terjadi seperti yang barusan saya jelaskan mas”. 

 

Tanya: Berapa lama batasan waktu peminjaman arsip ? 

Jaawb: “Di sini tidak ada batas pengembalian arsip, kalau sudah selesai digunakan 

ya diharapkan untuk segera dikembalikan, seperlunya guru atau 

karyawan menggunakan arsip tersebut”. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 

Kode : P.KA 

Waktu : Senin, 23 Februari 2015 

Pukul : 09.05 – 09.45 WIB 

Sumber : Pegawai Kearsipan 

     Bapak Fx. Tri Pambudi. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Sumber Pegawai Kearsipan (Kode: P.KA) 

 

Tanya: Sistem penyimpanan apa yang digunakan dalam menyimpan arsip di SMK 

Negeri 3 Klaten ? 

Jawab: “Di sini menggunakan sistem terminal digit mas”. 

  

Tanya: Mengapa menggunakan sistem tersebut ? 

Jawab: “Karena mudah dalam mencarinya kembali bila dibutuhkan mas, dan           

sesuai dengan pola kearsipan pemerintah propinsi” 

  

Tanya: Apa kelebihan dan kekurangan yang dihadapi dalam penggunaan sistem 

penyimpanan arsip tersebut ? 

Jawab: “Untuk kelebihannya mudah dalam mencarinya kembali jika sewaktu-

waktu dibutuhkan mas, untuk kekurangannya dengan sistem tersebut saya 

kira tidak ada mas”. 

 

Tanya: Apakah ada pedoman yang digunakan dalam sistem penyimpanan arsip ? 

Jawab: “Kalau di sini menggunakan pedoman pola kearsipan pemerintah propinsi 

dati I Jawa Tengah”.  

 

Tanya: Apakah sistem penyimpanan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan 

prosedur dan pedoman yang berlaku ? 

Jawab: “Menurut saya sudah mas”. 
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Tanya: Bagaimana proses penyimpanan arsip yang diterapkan di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

Jawab: “Ya pertama jika kita mendapat surat dari luar kita catat dulu di dalam 

buku agenda, kemudian setelah itu di serahkan kepada kepala sekolah, 

selanjutnya surat itu di disposisikan kepada siapa tergantung isi surat 

tersebut, setelah itu digandakan barulah di arsip mas”. 

 

Tanya: Apakah arsip yang telah disimpan pernah mengalami kerusakan ? 

Jawab: “Pernah mas, biasanya termakan usia, kalau enggak ya di makan hewan 

seperti rayap”.  

 

Tanya: Bagaimana cara menangani arsip yang mengalami kerusakan setelah 

disimpan ? 

Jawab: “Kalau di sini ya mas, apabila ada beberapa surat atau warkat yang rusak 

langsung dipindahkan ke gudang”. 

 

Tanya: Terkait tentang penanganaan arsip, apakah selama ini terdapat arsip yang 

hilang ketika telah disimpan ? 

Jawab: “pernah mas”. 

 

Tanya: Bagaimana menangani arsip yang hilang setelah disimpan ? 

Jawab: “Kalau ada arsip yang hilang saya mencari copy annya mas di bagian tata 

usaha”. 

 

Tanya: Bagaimana proses pemakaian arsip ? 

Jawab: “Kalau peminjaman lewat saya langsung mas sebagai pegawai arsip”. 

Tanya: Berapa lama waktu yang digunakan dalam penemuan kembali arsip yang 

akan digunakan saat melayani peminjaman arsip ? 

Jawab: “Kurang lebih 5 menit mas”. 
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Tanya: Apakah pernah terjadi arsip yang tidak ditemukan ketika arsip tersebut 

dicari ?  

Jawab: “Pernah, ini bisa terjadi karena beberapa pegawai langsung mengambil 

surat yang mereka butuhkan ke ruang arsip tanpa lewat saya mas”. 

 

Tanya: Jika pernah, mengapa hal tersebut bisa terjadi ? 

Jawab: “Ya itu tadi  mas, beberapa pegawai langsung mengambil sendiri ke ruang 

arsip tanpa melalui saya”. 

 

Tanya: Berapa lama batasan waktu peminjaman arsip ? 

Jawab: “Seperlunya digunakan oleh peminjam, kalau batasan waktu di sini gak 

ada mas”. 

 

Tanya: Apakah SMK Negeri 3 Klaten perlu melakukan pemindahan dan 

pemusnahan arsip ?  

Jawab: “Perlu mas”. 

 

Tanya: Jika perlu, mengapa pemindahan dan pemusnahan arsip tersebut dilakukan 

? 

Jawab: “Karena terbatasnya lemari arsip, maka jika file sudah penuh akan di 

pindahkan dan diganti dengan map ordner yang baru”. 

 

Tanya: Bagaimana proses pemusnahan dan pemindahan arsip ? 

Jawab: “Kalau pemindahan ya bila map ordner sudah penuh maka di pindahkan 

dan diganti dengan map ordner yang baru, kalau pemusnahan di sini gak 

pernah dilakukan mas”. 

 

 

 

 

Tanya: Apakah ada kendala saat pemindahan arsip ? 

Jawab: “Ya pada saat saya melakukan pemindahan hanya tergantung map ordner 

mana yang penuh, jadi tidak tahu apa didalam map ordner tersebut berisi 
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surat-surat yang penting atau tidak, karena saya tidak pernah memilahnya, 

dan pada nantinya sulit menemukan kembali arsip bila dibutuhkan karena 

sudah menumpuk di gudang”. 

Tanya: Apakah ada saksi dalam pemusnahan arsip ? 

Jawab: “Karena di sini gak ada pemusnahan, ya otomatis gak ada saksi mas”. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 

Kode : K.S.B.TU 

Waktu : Selasa, 24 Februari 2015 

Pukul : 10.00 – 10.20 WIB 

Sumber : Kepala Sub Bagian Tatausaha 

      Bapak Suryanto, SE 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Sumber Kepala Sub Bagian Tatausaha (Kode: K.S.B.TU) 

Tanya: Apakah SMK Negeri 3 Klaten perlu melakukan pemindahan dan 

pemusnahan arsip ?  

Jawab: “Sebetulnya perlu mas, kalau pemindahan di sini memang dilakukan, 

tetapi kalau pemusnahan belum pernah dilakukan di sini mas”. 

 

Tanya: Jika perlu, mengapa pemindahan dan pemusnahan arsip tersebut dilakukan 

? 

Jawab: “Lemari arsip di sini cuma ada satu, jadi bila map ordner sudah penuh ya 

otomatis dipindahkan ke gudang mas, dan diganti dengan map ordner 

yang baru, untuk pemusnahan  sendiri tidak pernah kami lakukan”. 

 

Tanya: Bagaimana proses pemusnahan dan pemindahan arsip ? 

Jawab: “Pemindahan yang kami lakukan di sini jika map ordner sudah penuh 

diganti dengan map ordner yang baru, map ordner yang sudah penuh tadi 

kami pindahkan ke gudang”. 

 

Tanya: Apakah ada kendala saat pemindahan arsip ? 

Jawab: “Pemindahan yang kami lakukan disini berakibat sulit ditemukan arsip 

jika tertumpuk di gudang, karena di sini pemindahan tidak dilakukan 

berdasarkan isi surat atau lama surat, melainkan berdasarkan map ordner 

yang sudah penuh”.  
 

Tanya: Bagaimana keadaan ruang dan tempat penyimpanan arsip ? 
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Jawab: “Keadaan ruang dan tempat ya bisa dilihat sendiri mas, kurang tertata 

dengan baik, arsip yang sudah penuh pun cuma ditumpuk di gudang”. 

 

Tanya: Apa saja jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk 

menyimpan arsip agar sesuai dengan sistem penyimpanan arsip ? 

Jawab: “Lemari arsip, map ordner, komputer, mesin ketik manual juga ada”. 

 

Tanya: Apakah peralatan dan perlengkapan arsip yang ada sudah sesuai dengan 

kebutuhan ? 

Jawab: “Kalau dikatakan sudah ya belum mas, lemari arsip pun cuma ada satu, 

guide pun di sini tidak ada mas”. 

 

Tanya: Apakah dilakukan pemeliharaan dan perawatan terkait dengan arsip ? 

Jawab: “Di sini pemeliharaan paling ya dibersihkan biasa mas, kalau lemari bocor 

ya ditambal jangan sampai arsip basah yang mengakibatkan tumbuhnya 

jamur, untuk peralatan sendiri seperti mesin ketik ya misal ada yang rusak 

langsung kita perbaiki”.  
 

Tanya: Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pegawai dalam mengelola arsip ? 

Jawab: “Biasanya kalau petugas arsip tidak ada di tempat terus ada surat masuk 

otomatis tidak ada yang menindak lanjuti sehingga arsip hanya menumpuk 

di meja yang mengakibatkan surat bisa saja terselip dengan dokumen lain 

maupun surat bisa saja hilang, selain itu kendala jika sudah disimpan 

biasanya surat tidak ditemukan kembali saat dibutuhkan, rusak termakan 

usia ataupun diakibatkan rayap”. 

 

Tanya: Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ? 

Jawab: “Upaya pasti kami lakukan mas untuk meminimalisir kendala-kendala 

tersebut, ada beberapa upaya seperti untuk menindak lanjuti surat tidak 

ketemu saat kita mencarinya, kami berupaya menggadakannya sebelum 

diarsip, untuk surat yang rusak kami belum bisa meminimalisirnya apalagi 

jika rusak termakan usia, secara langsung kami langsung pindahkan ke 

gudang”. 
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Tanya: Apakah pegawai arsip yang ada sudah mengikuti teknologi modern 

dibidang kearsipan ? 

Jawab: “Saya kira belum mas”. 

 

Tanya: Apakah sudah dilakukan penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai arsip 

dalam mengelola arsip ? 

Jawab: “Untuk pelatihan pegawai arsip tentang kearsipan tidak pernah ada mas 

sejauh ini, paling cuma tanya-tanya dari satu pegawai ke pegawai lain”. 

Tanya: Siapakah yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip ? 

Jawab :“Terkait dengan penanggung jawab atas pengelolaan arsip, itu sepenuhnya 

tanggung jawab pak Pambudi selaku pegawai kearsipan, beliau lah yang 

menangani surat masuk, pengagendaan, distribusi disposisi, lalu 

pengarsipan. Selain itu beliau jug bertanggung jawab mulai dari 

penyimpanan, peminjaman arsip, pemeliharaan arsip, sampai dengan 

penyusutan arsip”.  
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 

Kode : P.KA 

Waktu : Kamis, 26 Februari 2015 

Pukul : 10.05 – 10.30 WIB 

Sumber : Pegawai Kearsipan 

     Bapak Fx. Tri Pambudi. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Sumber Pegawai Kearsipan (Kode: P.KA) 

 

Tanya: Bagaimana keadaan ruang dan tempat penyimpanan arsip ? 

Jawab: “Menurut saya belum cukup baik mas”. 

 

Tanya: Apakah ruang dan tempat penyimpanan arsip sudah memadai ? 

Jawab: “Saya rasa belum mas, masih banyak kekurangan terkait ruang dan 

tempat, ruangnya sempit, kelembaban udara pun saya rasa kurang baik”. 

 

Tanya: Apa saja jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk 

menyimpan arsip agar sesuai dengan sistem penyimpanan arsip ? 

Jawab: “Ada lemari arsip, map, komputer juga ada mas”. 

 

Tanya: Apakah peralatan dan perlengkapan arsip yang ada sudah sesuai dengan 

kebutuhan ? 

Jawab: “Sebenarnya sih belum mas, lemari arsip hanya ada satu, jelas kurang mas, 

hanya ada map ordner jadi jika penuh langsung dipindah ke gudang”. 

 

Tanya: Apakah dilakukan pemeliharaan dan perawatan terkait dengan arsip ? 

Jawab: “Pemeliharaan secara khusus tidak ada mas, paling cuma dibersihkan 

dengan kemoceng untuk menghilangkan debu yang menempel baik untuk 

surat-surat maupun peralatan dan perlengkapan seperti lemari arsip dan 

komputer”.  
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Tanya: Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pegawai dalam mengelola arsip ? 

Jawab: “Kalau kendala ya pasti ada mas, seperti arsip yang hilang, arsip rusak di 

makan usia maupun rayap, selain itu kurangnya lemari arsip juga menjadi 

kendala mas”. 

 

Tanya: Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ? 

Jawab: “Untuk upaya memang sudah dilakukan seperti memberi obat hama 

pengusir rayap, kalau arsip yang hilang ya saya bisa mencari copy an di 

bagian tata usaha apabila ada yang membutuhkan arsip tersebut”. 

 

Tanya: Apakah pegawai arsip yang ada sudah mengikuti teknologi modern 

dibidang kearsipan ? 

Jawab: “Belum mas, paling cuma kalau mengetik buat surat keluar menggunakan 

komputer”. 

 

Tanya: Apakah sudah dilakukan penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai arsip 

dalam mengelola arsip ? 

Jawab: “Belum mas, di sini tidak ada pelatihan yang berhubungan dengan 

kearsipan”.  

 

Tanya: Siapakah yang bertanggung jawab atas pengelolaan arsip ? 

Jawab :“Saya sendiri mas yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan 

kearsipan di sini, saya bertanggung jawab di bagian depan menerima surat 

masuk, mencatat di buku agenda, pendistribusian, selanjutnya 

penyimpanan, tidak sampai disitu saya juga bertanggung jawab terhadap 

peminjaman arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip yang saya 

lakukan di sini”. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 

Kode : P.A 

Waktu : Selasa, 17 Nopember 2015 

Pukul : 09.20 – 09.40 WIB 

Sumber : Peminjam Arsip 

    Sdr. Oky Sigit Prasetyo (Mahasiswa) 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Sumber Peminjam Arsip (Kode: P.A) 

 

Tanya : Apakah Anda sering meminjam arsip ? 

Jawab : “Jarang mas, baru dua kali ini”. 

 

Tanya : Jenis arsip apa yang biasanya Anda pinjam ? 

Jawab : “Kali ini saya mau ngambil legalisir mas”. 

 

Tanya : Bagaimanakah prosedur dalam peminjaman arsip ? 

Jawab : “Kalau soal meminjam arsip di sini, setahu saya tadi pertama mengisi 

daftar tamu di lobi depan itu, selanjutnya saya mengisi di dalam buku 

agenda surat yang akan saya pinjam, setelah itu pegawai arsip 

mencarikan surat yang saya pinjam, seperti itu mas “. 

 

Tanya : Apakah dalam peminjaman arsip menggunakan form kartu pinjam arsip ? 

Jawab : “Tidak mas, saya hanya mengisi di dalam buku agenda surat yang akan 

saya pinjam“. 

 

Tanya : Berapa lama batasan dalam peminjaman arsip ? 

Jawab : “Setahu saya waktu meminjam surat dulu itu tidak ada batasannya mas, 

pegawai arsip hanya memberitahu apabila sudah selesai digunakan harap 

segera dikembalikan mas“. 
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Tanya : Dalam penemuan arsip pegawai arsip membutuhkan waktu berapa lama ? 

Jawab : “Menurut saya lumayan cepat kok mas, waktu itu kurang lebih 15 menit 

surat yang saya pinjam sudah ditemukan “. 

 

Tanya : Bagaimana jika arsip yang Anda pinjam tidak diketemukan ? 

Jawab : “Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa mas, jika itu terjadi berarti dalam 

proses menyimpan arsip disini kurang maksimal”. 

 

Tanya : Anda pernah ikut masuk ke ruang arsip ? 

Jawab : “Pernah sekali mas, waktu beliau meminta bantuan saya”. 

 

Tanya : Apakah ruang dan tempat penyimpanan arsip sudah cukup memadai ? 

Jawab : “Menurut saya ruang dan tempat arsip di sini masih terbilang sempit mas, 

harusnya agak sedikit luas biar surat-surat tidak menumpuk di gudang 

seperti yang pernah saya lihat, sirkulasi udaranya juga kurang begitu baik 

mas menurut saya”. 

 

Tanya : Apakah peralatan dan perlengkapan sudah memadai ? 

Jawab : “Saya kurang begitu paham soal itu mas, kalau terkait dengan lemari arsip 

saya rasa kurang memadai mas, setahu saya lemari arsip yang tersedia 

hanya satu”. 

 

Tanya : Apakah pelayanan terkait peminjaman arsip sudah maksimal ? 

Jawab : “Menurut saya sudah mas”. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 

Kode : K.S 

Waktu : Rabu, 18 Nopember 2015 

Pukul : 12.15 – 13.10 WIB 

Sumber : Kepala Sekolah 

   Ibu Martini S.Pd.,M.Pd. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Sumber Kepala Sekolah (Kode: K.S) 

 

Tanya : Bagaimana proses perencanaan dalam penciptaan arsip di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

Jawab : “Pertama kita merencanakan terlebih dahulu, pegawai tata usaha membuat 

konsep suratnya terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada saya, jika 

saya sudah meng acc barulah dikembalikan ke bagian tata usaha untuk 

dicatat dibuku agenda barulah surat tersebut diedarkan “. 

 

Tanya : Kapan prosedur penciptaan arsip dilakukan ? 

Jawab : “Terkait penciptaan arsip dilakukan sesuai kebutuhan mas, tidak setiap 

hari kita menciptakan arsip berupa surat, begitu juga kita tidak setiap hari 

menerima surat masuk, jadi ya sesuai kebutuhan dengan kebutuhan kita 

saja kalau masalah penciptaan arsip “. 

 

Tanya : Apakah ada pedoman terkait dalam pengelolaan arsip di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

Jawab : “Untuk pedoman sendiri, di sini berpedoman pada surat keputusan 

gubernur, tentang pola kearsipan pemerintah propinsi dati I Jawa Tengah, 

untuk lebih detailnya nanti bisa ditanyakan kepada Bapak Fx. Pambudi  

“. 
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Tanya : Sistem penyimpanan arsip apa yang digunakan di sini ? 

Jawab : “Sesuai dengan pedoman dan kemampuan pegawai kearsipan, di sini 

menggunakan sistem terminal digit“. 

 

Tanya : Mengapa menggunakan sistem tersebut ?  

Jawab : “Karena sesuai dengan pedoman yang digunaakan serta kemampuan 

Bapak Fx. Pambudi“. 

 

Tanya : Bagaimanakah prosedur peminjaman arsip di sini ? 

Jawab : “Untuk prosedur sendiri dalam peminjaman arsip, apabila ada yang 

membutuhkan surat kita menghubungi pegawai arsip, disana nanti kita 

mengisi di buku agenda surat apa yang akan kita pinjam, selanjutnya 

tugas pegawai arsip untuk mencarikan arsip yang akan kita pinjam“. 

 

Tanya : Apakah dalam peminjaman arsip menggunakan form kartu pinjam arsip ? 

Jawab : “Sejauh ini di sini belum menggunakan form kartu pinjam arsip“. 

 

Tanya : Berapa lama pegawai arsip dalam menemukan arsip yang akan dipinjam ? 

Jawab : “Tergantung surat yang kita pinjam mas, kurang lebih tidak sampai 20 

menit“. 

 

Tanya : Berapa lama batasan waktu dalam peminjaman arsip ?  

Jawab : “Dalam peminjaman arsip atau pemakain arsip sejauh ini belum ada 

tenggang waktunya, sesuai kebutuhan peminjam saja, jadi surat menjadi 

rawan hilang“. 

 

Tanya : Apakah ada hubungan lama tidaknya penemuan arsip terhadap kegiatan 

administrasi di SMK Negeri 3 Klaten ? 

Jawab : “Ya kalau penemuan arsip lama otomatis kegiatan administrasi juga 

terhambat mas“. 
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Tanya : Bagaimana keadaan ruang dan tempat penyimpanan arsip ? 

Jawab : “Sementara adanya ya seperti itu mas, ruang digabung dengan ruang 

gudang, sehingga kelihatan sempit“. 

 

Tanya : Apakah ruang dan tempat penyimpanan arsip sudah memadai ? 

Jawab : “Kalau dibilang memadai saya rasa jauh dari kata memadai, masih banyak 

kekurangan terkait dengan ruang dan tempat penyimpanan arsip“. 

 

Tanya : Apakah peralatan dan perlengkapan arsip yang ada sudah sesuai dengan 

kebutuhan ? 

Jawab : “Peralatan dan perlengkapan saya rasa perlu penambahan, guide arsip 

belum tersedia di lemari arsip, itu menjadi tugas tersendiri bagi kami“. 

 

Tanya : Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan arsip ? 

Jawab : “Kendala cukup banyak kalau saya perhatikan, dari ruang sampai 

perlengkapan saya rasa menjadi kendala tersendiri  bagi petugas 

pengelola arsip, selain itu saya pernah melihat tumpukan surat dimeja 

karena pegawai arsip tidak ada di tempat“. 

 

Tanya: Upaya-upaya apa yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut ? 

Jawab : “Perbaikan-perbaikan selalu kami upayakan untuk memperlancar kegiatan 

administrasi di sini, mulai dari pemberian obat anti rayap agar surat tidak 

rusak hingga pembersihan rutin yang dilakukan“. 

 

Tanya : Siapa yang menjadi penanggung jawab terkait dalam pengelolaan arsip ? 

Jawab : “Terkait pengelolaan arsip tanggung jawab sepenuhnya saya berikan 

terhadap Bapak Fx. Pambudi selaku pegawai kearsipan di sini“. 

 

Tanya : Apakah sudah dilakukan penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai arsip ? 

Jawab : “Pelatihan tentang kearsipan belum pernah dilakukan di sini“. 
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APLIKASI HASIL WAWANCARA 

Kode : P.TU 

Waktu : Kamis, 26 Nopember 2015 

Pukul : 10.05 – 10.30 WIB 

Sumber : Pegawai Tata Usaha 

   Ibu Pondok. 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Sumber Pegawai Tata Usaha (Kode: P.TU) 

 

Tanya : Sistem penyimpanan apa yang digunakan dalam menyimpan arsip di 

SMK Negeri 3 Klaten ? 

Jawab : “Dalam penyimpanan arsip disini menggunakan nomor akhir atau 

terminal digit mas“. 

 

Tanya : Apakah ada pedoman yang digunakan dalam sistem penyimpanan arsip ? 

Jawab : “Ada mas, pedoman dari pusat yang dipegang oleh Pak Pambudi “. 

 

Tanya : Bagaimana proses penyimpanan arsip yang diterapkan di SMK Negeri 3 

Klaten ? 

Jawab : “ Prosesnya saat surat masuk ditangani oleh Pak Pambudi di bagian depan 

itu, diawali dengan pencatatan di buku agenda surat masuk dan di lembar 

disposisi selanjutnya surat didisposisikan kepada siapa surat itu ditujukan 

kemudian digandakan barulah surat di arsip dengan sistem yang 

digunakan“. 

 

Tanya : Apakah arsip yang telah disimpan pernah mengalami kerusakan ? 

Jawab : “ Pasti pernah mas, biasanya rusak karena faktor usia“. 

 

Tanya : Bagaimana cara menangani arsip yang mengalami kerusakan setelah 

disimpan ? 
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Jawab : “Ya surat yang rusak langsung dipindahkan ke gudang“. 

 

Tanya : Bagaimana menangani arsip yang hilang setelah disimpan ? 

Jawab : “Biasanya mencari copyan di sini mas, tapi diusahakan dicari dulu di 

tempat penyimpanan arsip “. 

 

Tanya : Bagaimana proses pemakaian arsip ? 

Jawab : “Pemakaian kalau soal peminjaman saya sendiri jika meminjam surat 

langsung menghubungi Pak Pambudi, nanti disana kita mengisi di uku 

agenda, surat yang kita butuhkan nanti akan langsung dicarikan oleh Pak 

Pambudi“. 

 

Tanya : Apakah Anda sering meminjam arsip ? 

Jawab : “Sering mas, biasanya terkait data siswa”. 

 

Tanya : Apakah dalam meminjam arsip menggunakan kartu pinjam arsip ? 

Jawab : “Tidak ada mas, hanya mengisi di buku agenda saja”. 

 

Tanya : Berapa lama waktu yang digunakan dalam penemuan kembali arsip yang 

akan digunakan saat melayani peminjaman arsip ? 

Jawab : “Kurang lebih 10 menitan mas, apalagi surat terkait data siswa pasti akan 

lebih mudah mencarinya“. 

 

Tanya : Apakah pernah terjadi arsip yang tidak ditemukan ketika arsip tersebut 

dicari ?  

Jawab : “Pernah mas, soalnya beberapa kali Pak Pambudi mencari copyan di 

Tatausaha, otomatis beliau tidak menemukan surat yang ada di lemari 

arsip“. 

 

Tanya : Berapa lama batasan waktu peminjaman arsip ? 
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Jawab : “Batasan waktu peminjaman di sini tidak ada batasan waktunya mas, 

terserah kita membutuhkan arsipnya“. 

 

Tanya : Apakah SMK Negeri 3 Klaten perlu melakukan pemindahan dan 

pemusnahan arsip ?  

Jawab : “Ya dipindahkan ke gudang mas, pemusnahan setahu saya belum pernah 

dilakukan di sini“. 

 

Tanya : Bagaimana proses pemusnahan dan pemindahan arsip ? 

Jawab : “Pemindahan disesuaikan dengan map ordner yang sudah penuh mas, 

langsung ditumpuk di gudang“. 

 

Tanya : Bagaimana keadaan ruang dan tempat penyimpanan arsip ? 

Jawab : “Ruang ya seadanya, masih digabung dengan gudang karena terbatasnya 

ruangan, jadi ya terbilang kurang luas“. 

 

Tanya : Apakah ruang dan tempat penyimpanan arsip sudah memadai ? 

Jawab : “Menurut saya kurang luas ruangannya, alangkah lebih baik jika ruangnya 

luas, jadi arsip yang penuh tidak langsung dipindahkan ke gudang“. 

 

Tanya : Apa saja jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk 

menyimpan arsip agar sesuai dengan sistem penyimpanan arsip ? 

Jawab : “Itu bisa dilihat sendiri mas, ada lemari arsip, komputer, mesin ketik 

manual, dan peralatan lainnya“. 

 

Tanya : Apakah peralatan dan perlengkapan arsip yang ada sudah sesuai dengan 

kebutuhan ? 

Jawab : “Guide belum ada di sini, langsung map ordner, jadi penyimpanan kurang 

maksimal“. 

 

Tanya : Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pegawai dalam mengelola arsip ? 
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Jawab : “Kendala mungkin terkait lemari arsipnya, disini hanya tersedia satu 

sehingga mudah cepat penuh, guide juga dibutuhkan di sini agar 

memudahkan dalam proses penyimpanan“. 

 

Tanya : Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ? 

Jawab : “Kalau upaya mungkin pembersihan suratnya mas, pemberian obat anti 

rayap atau serangga“. 

 

Tanya : Apakah sudah dilakukan penyelenggaraan pelatihan bagi pegawai arsip 

dalam mengelola arsip ? 

Jawab : “Selama saya bekerja di sini pelatihan terkait kearsipan belum pernah 

dilakukan“. 
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Lampiran 9 

Dokumentasi Fotografi 

 

 

Wawancara dengan Bapak Fx. Pambudi – Pegawai Kearsipan. 
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Wawancara dengan Bapak Suryanto, SE - Kepala Sub Bagian Tatausaha. 

 

 

Kondisi Map Ordner dalam Lemari Arsip. 
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Contoh Surat dalam Map Ordner. 

 

Peralatan yang digunakan dalam mengelola arsip. 


