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Setiap kantor baik pemerintah maupun swasta memerlukan suatu sistem 
kearsipan yang baik guna kelancaran dalam melakukan berbagai kegiatan 
administrasi. Dan yang terpenting dapat mendukung tercapainya tujuan suatu 
organisasi. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem kearsipan yang baik guna 
memperlancar dalam pengambilan keputusan dan kegiatan kearsipan lainnya. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Sistem kearsipan 
apa yang digunakan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah? (2) Bagaimana 
pengurusan dan pengendalian surat pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah? (3) 
Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam kegiatan kearsipan pada Dinas 
Peternakan Provinsi Jawa Tengah.? 

Lokasi penelitian di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah Jalan Jenderal 
Gatot Soebroto (Tarubudaya) Ungaran. Objek kajian dari penelitian ini adalah sistem 
kearsipan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. 
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis deskriptif kualititif. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa sistem kearsipan 
yang digunakan pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah adalah sistem abjad 
dan pokok soal. Pengurusan dan pengendalian surat pada Dinas Peternakan Provinsi 
Jawa Tengah sudah berjalan baik sesuai prosedur yang ada. Sedangkan kedala-
kendala yang dihadapi dalam kegiatan kearsipan antara lain: pengurusan dan 
pengendalian surat yang masuk tidak langsung diproses akan tetapi menunggu surat 
terkumpul, ruang penyimpanan arsip masih bercampur dengan ruang kerja, tata kerja 
kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan ilmu kearsipan, kurang adanya 
kesadaran pegawai terhadap peran dan pentingnya arsip, serta pengamanan dan 
pemeliharaan arsip kurang maksimal. 

Berdasarkan kesimpulan maka penulis memberi saran sistem kearsipan yang 
digunakan harus dapat dimengerti, mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik, 
pengurusan dan pengendalian surat perlu ditingkatkan guna kelancaran dalam 
pemrosesan surat, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan kearsipan perlu 
diatasi dan ditindak lanjuti jika dilihat dari aspek sumber daya manusia yaitu perlu 
ditingkatkan kualitas sumber daya manusia supaya dapat menerapkan ilmu yang 
dimiliki serta meningkatkan kesadaran para pegawai terhadap peran dan pentingnya 
arsip. Jika dilihat dari aspek lingkungan maka ruang penyimpanan arsip sebaiknya 
dipisah dengan ruang kerja serta pemeliharaan dan pengamanan arsip harus 
ditingkatkan supaya lebih efektif dan efisien. 
 


