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SARI 

Khalimah, Nor. 2020. “Pengembangan Sistem Pencatatan Arsip Dinamis 

Berbasis Website Di Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang”. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Agung Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. 

Kata Kunci : Pencatatan Arsip, Arsip Dinamis, Website 

Kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari 

penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Fokus masalah pada 

penelitian ini adalah pencatatan arsip dinamis di Kantor Kecamatan Gunungpati 

Semarang yang masih menggunakan sistem manual atau hanya dicatat di buku 

agenda. Perkembangan teknologi dan informasi menuntut segala kegiatan 

pengolahan data termasuk kearsipan beralih menggunakan teknologi informasi. 

Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sistem pencatatan arsip dinamis 

berbasis website sebagai pengganti pencatatan arsip manual di Kantor Kecamatan 

Gunungpati Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian dan 

Pengembangan (Research and Development). Model desain pengembangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah R&D oleh Sugiyono (2016) yang mengambil 

lima tahapan mulai dari identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain 

produk, validasi desain, dan revisi desain. Metode pengumpulan data yang 

digunakan berupa studi pustaka, observasi, dan wawancara. Penelitian ini 

menggunakan 3 (tiga) bentuk pengujian produk yaitu pengujian black-box, ahli 

sistem, ahli materi. 

Hasil pengujian black-box atau pengujian fungsi sistem menunjukkan 

sistem dapat berjalan dengan baik dan sukses tanpa ada kegagalan dalam proses 

penggunaanya. Hasil pengujian validasi produk ditunjukkan melalui hasil validasi 

dari ahli materi dan ahli sistem dengan kriteria sangat layak, validator materi 

memberikan nilai dengan persentase 94% (sangat layak) dan validator sistem 

memberikan nilai dengan persentase 90% (sangat layak). Nilai rata-rata secara 

keseluruhan sebesar 92%. Hasil uji coba pemakaian menunjukkan adanya respon 

positif. 

Simpulan penelitian ini adalah sistem pencatatan arsip dinamis berbasis 

website di Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang dinyatakan sangat layak. 

Saran dari penelitian ini: 1) Menambahkan beberapa fitur seperti pemusnahan arsip 

otomatis yang dilakukan secara berkala ; 2) Meningkatkan keamanan dalam sistem 

yang dibuat; 3) desain user interface yang lebih menarik dan mudah dipahami 

pengguna. 
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ABSTRACT 

Khalimah, Nor. 2020. "Development Dynamic Archive Recording System Based 

of a Website in Gunungpati District, Semarang". Final Project. Economics 

Education. Faculty of Economics. Universitas Negeri Semarang. Advisor: Agung 

Kuswantoro, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Archive Management, Dynamic Archives, Website 

Archiving is a process of organizing archives starting from the creation, 

receipt, recording, and storage. The focus of the problem in this study is the 

recording of dynamic archives in Gunungpati Semarang District which still uses a 

manual system or is only recorded in the agenda book. The development of 

technology and information requires all data processing activities including 

archiving to switch to using information technology. The purpose of this study was 

to develop a dynamic database-based recording system as a substitute for manual 

record keeping in Gunungpati District, Semarang. 

The research method used is the Research and Development Method 

(Research and Development). The development design model used in this research 

is R&D by Sugiyono (2016), who took five steps from collecting potentials and 

problems, collecting data, product design, design validation, and design revisions ,. 

Data collection methods used consisted of literature study, observation, and 

interviews. This study uses 3 (three) forms of product testing, namely black-box 

testing, system experts, material experts. 

The results of a black-box test or system function test show that the system 

can run well and succeed without any failure in its use. Product validation testing 

results are demonstrated through the validation results of material experts and 

system experts with very decent criteria, the material validator provides value with 

a percentage of 94% (very decent) and the system validator delivers value with a 

percentage of 90 % (very decent). The average overall value is 92%. The test results 

of the usage indicate a positive response. 

The conclusion of this research is a website-based dynamic archive 

recording system in Gunungpati District, Semarang, which is declared very 

feasible. Suggestions from this research: 1) Add several features such as automatic 

archive destruction which is done periodically; 2) Improve security in the system 

created; 3) user interface design that is more attractive and easy for users to 

understand. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Arsip merupakan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi 

dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga, organisasi maupun 

perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat berupa surat, 

warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya, yang dapat dijadikan bukti sahih 

untuk suatu tindakan dan keputusan. Dengan adanya perkembangan teknologi, 

arsip dapat berbentuk audio, video, dan digital. Mengingat jumlah arsip yang 

semakin banyak dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi maupun 

perseorangan maka diperlukan manajemen pengelolaan arsip yang lebih 

dikenal dengan sistem kearsipan melalui beberapa pekerjaan atau kegiatan 

untuk mengelola arsip yang ada. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 

tentang kearsipan menyatakan, a) bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip 

yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan 

hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan 

penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar 

kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan 

kearsipan nasional yang andal; b) bahwa dalam menghadapi tantangan 

globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan 

khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas 

pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, 
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pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu 

sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. 

Hakikat kearsipan sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan sebagai 

alat pengawas yang kegunaannya diperlukan dalam setiap lembaga maupun 

organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, 

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, 

pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. 

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini telah mengubah proses 

kearsipan dengan lebih praktis, cepat dan mudah. Arsip-arsip dapat disimpan 

dalam bentuk digital berupa mikro film, cd, dvd, hard disk, dan sebagainya 

yang dapat menghemat ruang dan biaya. Apalagi telah hadir cloud computing 

yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyimpan file atau dokumen. 

Perkembangan paradigma kehidupan bernegara sejak reformasi 1998, 

membawa suatu tuntutan terciptanya clean and good governance di Indonesia. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kebijakan yang terarah salah 

satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa e-government. E-

Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan 

pemerintah dalam memberikan pilihan pada masyarakat untuk mengakses 

informasi secara mudah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 

maupun partisipasi masyarakat sehingga dapat menjadi sarana check and 

balances kebijakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 
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Perkembangan teknologi menuntut pemerintah untuk melakukan tata 

kelola kearsipan dengan baik. Pengelolaan arsip yang terintegrasi menjadi 

bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik 

(SPBE). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(PANRB) Syafruddin saat menjadi keynote speaker dalam acara Kongres 

Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi (PAPTI) di Universitas Airlangga, 

Surabaya menyatakan “Penerapan e-government di bidang kearsipan bukan 

lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban dan kebutuhan,” 

(https://www.menpan.go.id, 22 April 2019). E-government di bidang kearsipan 

bukan lagi sekedar catatan historis, melainkan unsur utama dari suatu upaya 

membangun pemerintahan yang modern serta menyangga kemajuan suatu 

bangsa. Instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan Electronic 

Filling System (EFS) sebagai sistem penyimpanan arsip berbasis komputer 

yang lebih efisien, efektif, praktis, dan mudah. 

Observasi awal dilakukan pada tanggal 25 Juni 2019 dengan cara 

mewawancarai beberapa pegawai di Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang. 

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Al Frida Very S, S.STP., M.Si 

terkait pengelolaan arsip disana, dalam wawancara tersebut Bapak Al Frida 

menjelaskan bahwa “pengelolaan arsip disini masih manual belum pernah 

menggunakan elektronik”. Selain itu beliau juga menjelaskan proses 

penciptaan arsip yang ada dikantor kecamatan gunungpati seperti  

“Arsip misalnya surat masuk diterima dan diberi lembar disposisi lalu 

di berikan kepada pak sekcam untuk dilanjutkan ke pak camat setelah 

itu pak camat mendisposisi kebagian terkait surat tersebu. Cara 

pengarsipannya jika mendapatkan surat tentang penelitian mahasiswa 

https://www.menpan.go.id/
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lalu ditaruh dimap lalu hanya ditaruh di rak. Kalau pekerjaan sedang 

banyak dan tidak ada waktu untuk mengurus surat, surat tersebut hanya 

saya tumpuk di map dan ditaruh dimeja, ketika sudah ada waktu baru 

saya taruh di rak yang ada digudang……”(AF, Lampiran 3 Hal. 74) 

 

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan adanya kendala yang 

dihadapi dalam pengelolaan kearsipan dilingkungan kantor Kecamatan 

Gunungpati Semarang. Kendala tersebut antara lain: ruang penyimpanan arsip 

masih jadi satu dengan ruang kerja, tidak dapat menemukan arsip dengan cepat, 

peminjaman arsip masih menggunaan cara manual, peralatan kearsipan belum 

mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Selain itu masih 

banyak arsip yang menumpuk di meja kerja. Hal ini disebabkan karena 

pengelolaan arsip kurang baik, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan 

arsip yang benar, fasilitas dan tempat penyimpanan yang kurang sesuai. 

Pelaksanaan kegiatan kearsipan di Kantor Kecamatan Gunungpati 

dilaksanakan dengan sistem desentralisasi, dengan alasan lebih memudahkan 

pegawai di setiap bagian untuk mengelola arsipnya. Sebagai contoh di bagian 

keuangan penataan arsip dilakukan perbulan sedangkan di bagian umum dan 

kepegawaian dilakukan pertahun. Hal tersebut dikarenakan tingkat atau 

intensitas arsip yang dihasilkan berbeda-beda dan penggunaanya juga berbeda. 

Hal tersebut bermanfaat untuk memudahkan penemuan kembali arsip ketika 

dibutuhkan. Sistem pengarsipan di kantor kecamatan Gunungpati 

menggunakan pola klasifikasi nomor. Penyimpanannya mengacu pada buku 

pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Semarang mengenai 

prosedur penyimpanan arsip.  
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Penelitian Muksam (2007) tentang efektivitas pengelolaan arsip di 

Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan efektivitas pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Gungungpati, 

Semarang sebagian besar kurang efektif yang dapat dilihat dari penyimpanan 

peminjaman, penemuan kembali, pemeliharaan, serta penyusutan arsip. 

Dikarenakan pengelolaan arsip di kantor masih menggunakan sistem manual 

dan belum beralih ke sistem berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan ibu Ety Ediyati, SE. pada tanggal 25 juni 2019 menyatakan 

bahwa  

“Akan dibuatnya sebuah sistem oleh Pemerintah Kota Semarang yang 

nantinya akan digunakan oleh seluruh kecamatan di Kota Semarang 

sebagai wujud program office paperless”(EE, Lampiran 3 Hal. 77)  

 

Adanya konsep office paperless ini diharapkan penggunaan kertas di 

kantor pemerintahan akan berkurang secara berkala dan digantikan dengan 

penggunaan sistem berbasis online yang dapat mempermudah setiap pekerjaan 

di dalam kegiatan administrasi perkantoran. 

Sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang siap 

menerima perkembangan teknologi, pemerintah khusunya bimtek telah 

mengadakan berbagai macam kegiatan sosialisasi, rapat, maupun workshop 

tentang sistem di bidang IT. Hal ini akan mendukung perubahan modernisasi 

yang mempermudah segala kegiatan yang ada dikantor. Menurut hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Association of Records Management and 

Administrator (ARMA) (Kulcu, 2009), yaitu lebih dari 90% informasi terekam 

yang diciptakan saat ini adalah informasi elektronik.  



6 
 

 
 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti 

kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. 

Perkembangan teknologi di era industri 4.0 telah menuntut organisasi maupun 

lembaga untuk melakukan implementasi kegiatan administrasi berbasis 

teknologi. Peran administrasi sangat penting untuk menentukan keberhasilan 

suatu organisasi. Pekerjaan administrasi seperti menghimpun, mencatat, 

mengolah, mengirim, melakukan komunikasi yang selama ini dilakukan secara 

manual harus beralih ke digital. Termasuk lembaga kearsipan harus 

mentransformasikan sistem kearsipan yang manual ke sistem digital melalui 

sistem kearsipan elektronik (electronic filling system). Dengan menggunakan 

media elektronik diharapkan akan membantu pihak pengelola arsip untuk dapat 

mengelola dokumen dengan efektif dan efisien, baik dalam hal penyimpanan, 

pengolahan, pendistribusian, dan perawatan dokumen. 

Beberapa inovasi di bidang kearsipan modern sudah banyak 

dikembangkan, contohnya Electronikc Document and Record Management 

System (EDRMS), Enterprise Content Management System (EDRMS) dan 

Electronic Record Management System (ERMS). Di Indonesia sendiri ada 

beberapa software aplikasi buatan anak bangsa contohnya Sistem Informasi 

Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS) dan Sistem Informasi Manajemen Arsip 

Dinamis (Simardi). 
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Salah satu bentuk tenologi informasi dan komunikasi adalah website. 

Website atau juga bisa disebut dengan situs adalah sebuah halaman yang 

padanya terkumpul sebuah informasi berupa teks, audio, gambar & video, 

ataupun data yang tergabung oleh semuanya. Penggunaan website sebagai 

wujud perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa manusai selalu 

membutuhkan inovasi untuk hal-hal yang bersifat praktis. Sisi positif 

pemanfaatan website sebagai sarana informasi yaitu dapat menghemat 

penggunaan kertas. Selain itu pemanfaatan website di dalam kegiatan kearsipan 

dengan cara menciptakan sebuah sistem pengelolaan arsip berbasis website 

yang dapat mempermudah kerja petugas kearsipan dan sebagai wadah 

penyimpanan data secara online. 

Menyadari betapa pentingnya perkembangan teknologi terhadap 

pelaksanaan kegiatan kearsipan menuntut setiap kantor atau lembaga memiliki 

dan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi. Berdasarkan uraian 

tersebut, skripsi ini akan membuat pengembangan sistem kearsipan berbasis 

website yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan 

kearsipan khususnya pada tahap pencatatan arsip di Kantor Kecamatan 

Gunungpati Semarang dengan judul penelitian “Pengembangan Sistem 

Pencatatan Arsip Dinamis Berbasis Website di Kecamatan Gungungpati 

Semarang”. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana identifikasi potensi dan masalah tentang pencatatan arsip di 

Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang? 

2. Bagaimana desain produk sistem pencatatan arsip dinamis berbasis 

website di Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang? 

3. Bagaimana tingkat kelayakan berdasarkan uji black-box, validasi desain 

dan uji produk terbatas sistem pencatatan arsip berbasis website di 

Kecamantan Gunungpati Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi potensi dan masalah tentang pencatatan arsip di Kantor 

Kecamatan Gunungpati Semarang 

2. Hasil desain produk sistem pencatatan arsip dinamis berbasis website di 

Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang 

3. Hasil kelayakan sistem pencatatan arsip berbasis website di Kecamantan 

Gunungpati Semarang 

1.4.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam sistem yang akan dibuat dari hasil penelitian 

yang dilakukan dan dengan cakupan data serta informasi maka dapat dibuat 

perumusan masalah diatas, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem pencatatan arsip dinamis berbasis website ini dibuat khusus untuk 

Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang. 

2. Sistem ini hanya membahas tentang tata cara pencatatan arsip. 

3. Pengembangan sistem ini menggunakan model Penelitian dan 

Pengembangan (Research and Development) oleh Sugiyono (2016) yang 

terdiri dari: identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain 

produk, validasi desain, revisi desain.  

4. Pengguna sistem ini adalah pegawai yang bertugas mengurus pengelolaan 

arsip di setiap bagian yang ada. 

5. Dalam pembuatan sistem menggunakan framework laravel, MySQL, 

Database, Bootsrap dengan berbasis web. 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kegunaan bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pengguna 

a. Penggunaan sistem pencatatan arsip dinamis yang dapat membantu 

kegiatan kearsipan di Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang. 

b. Menerapkan konsep paperless yang dianjurkan oleh pemerintah karena 

berkurangnya penggunaan kertas. 

c. Memudahkan dalam penemuan kembali dan meminimalisir waktu yang 

digunakan dalam proses kegiatan kearsipan. 
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2. Bagi Pengembang 

a. Mengetahui pengembangan sistem pencatatan arsip dinamis yang 

sesuai dengan kebutuhan kantor Kecamatan Gunungpati Semarang. 

b. Menambah wawasan tentang proses pengembangan sistem dan 

pencatatan arsip yang baik dan benar. 

c. Mengetahui tingkat kelayakan sistem dan kelebihannya. 

1.6.  Orisinalitas Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puput Wahyudi (2013) yang berjudul 

“Sistem Kearsipan di Bagian Umum Pada Kantor Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang”. Perbedaan penelitian ini adalah pengembangan sistem 

untuk menangani permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam 

proses pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Gununpati Kota Semarang. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Trisna Novi Ashari (2018) yang berjudul 

“Pengembangan prototype multimedia interaktif manual and electronic 

recordkeeping simulator (M.E.R.S.) berbasis web sebagai media simulasi 

otomasi sistem pengelolaan arsip elektronik untuk pembelajaran 

kearsipan”. Perbedaan penelitian ini adalah tempat penelitian dan tujuan 

dari penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Arsip 

Menurut Barthos (2009:1) menyatakan arsip (record) yang dalam 

istilah bahasa Indonesia ada yang menyebutkan sebagai “warkat”, pada 

pokoknya dapat diberikan pengertian sebagai setiap catatan tertulis baik dalam 

bentuk gambar atupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai 

sesuatu subyek (pokok persoalan) ataupun peristwa yang dibuat orang untuk 

membantu daya ingatan orang (itu) pula. Atas dasar pengertian di atas, maka 

yang termasuk dalam pengertian arsip misalnya: surat-surat, kwitansi, faktur, 

pembukuan, daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-

foto dan lain sebagainya. 

Pada pasal 3 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009, antara lain 

dirumuskan bahwa “tujuan” kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan 

bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan 

pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintahan. 

Berdasarkan fungsinya arsip dibedakan menjadi dua yaitu arsip dinamis 

dan arsip statis. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang 

No. 43 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum yang menyebutkan bahwa fungsi 

arsip dibedakan atas: a) Arsip dinamis yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. b) Arsip 

statis yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki 
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nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan 

dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. 

Organisasi dalam mengelola arsip secara manual harus 

mengklasifikasikan dan mengelolanya dalam dua tipe dokumen, yaitu 

dokumen aktif dan inaktif. Menurut Quible (dalam Sukoco, 2007:95)  

memberikan gambaran umum mengenai pemanfaatan, pengelolaan, dan/atau 

dimusnahkan yang dapat disusun sebagai berikut: a) 100% dokumen 

dipertahankan karena memiliki nilai jangka panjang; b) 25% dokumen 

disimpan pada berkas dokumen aktif; c) 30% dokumen disimpan pada berkas 

dokumen inaktif; d) 35% dokumen tidak berguna dan dapat dimusnahkan. Dari 

gambaran tersebut, 25% dokumen sebuah organisasi selama periode waktu 

tertentu dapat diklasifikasikan sebagai dokumen aktif yang digunakan oleh 

organisasi untuk mengambil keputusan operasional seharai-hari. Hal tersebut 

tentunya membutuhkan pengelolaan yang berbeda dengan dokumen inaktif 

yang relatif jarang digunakan oleh organisasi. Berdasarkan hal tersebut 

tentunya dibutuhkan ruangan, peralatan, sistem pengarsipan maupun pegawai 

yang dapat mengelolanya sehingga dapat menunjang proses retrieval 

(penemuan kembali) sebuah dokumen secara cepat dan tepat. Berikut ini proses 

penciptaan hingga pemusnahan sebuah arsip atau dokumen (yang lazim disebut 

siklus hidup arsip) di dalam suatu organisasi. 
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Gambar 2.1. Siklus Hidup Arsip 
Sumber: Sukoco (2007:95) 

 

Sularso, dkk (2011:41) menyebutkan prinsip penyimpanan suatu arsip 

harus dilandasi beberapa ketentuan, yakni keamanan, keawetan, dan 

keefisienan pengolahan. Dalam penyelenggaraan penyimpanan arsip dikenal 

beberapa asas penyimpanan, yakni sentralisasi, dan kombinasi antara 

sentralisasi dan desentralisasi. Asas sentralisasi sebagai dasar penyimpanan 

arsip suatu organisasi berarti organisasi yang bersangkutan melakukan 

kegiatan kearsipan dengan cara pemusatan (di satu gedung atau satu ruang). 

Asas desentralisasi sebagai dasar penyimpanan arsip, bertujuan agar kegiatan 

pada setiap unit kerja yang tidak lama jenis kegiatannya dapat 

menyelenggarakan kearsipannya sesuai dengan spesifikasi unit kerjanya.  Asas 

kombinasi “Sentralisasi-Desentralisasi” merupakan dasar penyimpanan arsip 

untuk menanggulangi adanya beberapa unit kerja yang pada prinsipnya mudah 

diseragamkan, tetapi ada unit kerja yang mempunyai kekhususan sehingga 

tidak dapat diseragamkan (digabungkan) dengan unit kerja yang lain. 

 

I 

Penciptaan

II

Pemanfaatan

III

Penyimpanan

IV

Pengambilan

V

Disposisi
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2.2.Pengelolaan Arsip 

Pengelolaan arsip atau disebut manajemen arsip diartikan oleh beberapa 

ahli di dalam buku Manajemen Administrasi Perkantoran Modern (Sukoco, 

2007:82) adalah sebagai berikut: a) Menurut Odgers (2005) mendefinisikan 

manajemen arsip sebagai proses pengawasan, penyimpanan dan pengamatan 

dokumen serta arsip baik dalam bentuk kertas maupun media elektronik, b) 

Menurut Charman (1998) mendefinisikan sebagai proses yang menitikberatkan 

pada efisiensi administrasi perkantoran, pengelolaan dan pemusnahan 

dokumen apabila tidak diperlukan. 

Menurut Sugiarto (2005:15) menyatakan bahwa manajemen kearsipan 

(records management) adalah seni pengendalian dokumen berupa 

pengendalian penggunaannya, pemeliharaan, perlindungan serta penyimpanan 

arsip. Penggendalian arsip dengan perencanaan pembuatan, pemeliharaan 

sesuai dengan kepentingan arsip, pemberian jasa pelayanan bagi sesuai dengan 

kepentingan arsip, pemberi jasa pelayanan bagi yang membutuhkan arsip, 

selanjutnya pemilihan arsip yang perlu dimusnahkan ataupun dilesatarikan. 

Dengan lengkap dapat dikatakan bahwa manajemen kearsipan adalah 

pekerjaan pengurusan arsip yang meliputi pencatatan, pengengdalian dan 

pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, pemindahan dan 

pemusnahan. 
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2.2.1. Pengelolaan Arsip Dinamis 

Menurut Suraja (2013) pengelolaan arsip dinamis adalah proses 

pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi 

penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Tujuan dari 

pengelolaan arsip dinamis adalah untuk menjamin ketersediaan arsip dalam 

penyelenggaraan kegiatan seagai bahan akuntabilitas kinera dan alat bukti yang 

sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan: andal, sistematis, 

utuh, menyeluruh, keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsiip. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengelolaan arsip dinamis dilakukan 

melalui kegiatan-kegiatan: penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan 

penyusutan arsip. 

2.2.2.  Penciptaan Arsip Dinamis 

Menurut Asriel (2018:202) penciptaan arsip dinamis seperti surat dan 

naskah lainnya, gambar, dan rekaman merupakan aktivitas awal dari masa 

kehidupan arsip, yaitu kegiatan membuat surat dan dokumen atau naskah lain 

yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan. Penciptaan arsip dapat diartikan sebagai aktivitas membuat 

rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk media apapun sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa ketentuan yang 

harus diperhatikan dalam penciptaan arsip adalah: a) penciptaan arsip 

dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan dan 

peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang autentik, 

utuh, dan terpercaya, b) penciptaan arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat 
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membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau lembaga kearsipan dapat 

membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi 

media elektronik dan/atau media lain, c) penciptaan arsip dilaksanakan 

berdasarkan analisis fungsi dan tugas organisasi, d) penciptaan arsip harus 

memenuhi komponen struktur, isi, dan konteks arsip. 

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap pejabat 

dan pegawai unit kerja yang terlibat dalam pembuatan dokumen harus 

memperhatikan prinsip-prinsip berikut dalam proses menciptakan arsip yaitu: 

baik dan benar, dapat menentukan bentuk dan/atau melakukan alih media 

meliputi media elektronik dan/atau media lain, pencipataan arsip dilasanakan 

dengan melakukan analisis fungsi dan tugas organisasi, memenuhi komponen 

struktur, isi dan konteks arsip. 

Dalam menciptakan arsip, pencipta arsip mengatur dan 

mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat. 

Dalam hal ini, penciptaan harus melakukan pencatatan (perekaman) proses 

pembuatan dokumen, pencatatan pendistribusian dokumen baik pengiriman 

maupun penerimaanya. Pencatatan proses pembuatan dokumen misalnya 

berupa notulensi rapat, proses rapat, isi rapat, dan keputusan rapat yang 

berkenan dengan pembuatan dokumen. Sedangkan pencatatan pendistribusian 

dokumen dilakukan dengan melakukan pencatatan pada buku/kartu agenda, 

pencatatan penyampaian dokumen dengan menggunakan lembar disposisi, dan 

lembar/buku ekspedisi (model lama), lembar pencatatan penerimaan dokumen, 

lembar kartu kendali, lembar kartu tunjuk silang, lembar pengantar surat 
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(model baru), atau pencatatan secara elektronik dengan menggunakan 

komputer. 

2.2.3. Penggunaan Arsip Dinamis  

Menurut Asriel (2018:203) Arsip dinamis baik arsip vital, arsip aktif 

ataupun arsip inaktif masih selalu-sering-kadang-kadang digunakan oleh 

pejabat dan pegawai untuk kepentingan manajerial dan operasional organisasi. 

Tentang penggunaan dan pemeliharaan arsip dinamis dinyatakan bahwa: a) 

Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna 

arsip yang berhak. b) Pencipta arsip membuat daftar arsip dinamis berdasarkan 

2 (dua) kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum.  

Berkenaan dengan penggunaan atau peminjaman arsip, pencipta arsip 

dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum 

dapat: a) menghambat proses penegakan hukum; b) mengganggu kepentingan 

pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan pelindungan dari persaingan 

usaha tidak sehat; c) membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d) 

mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori 

dilindungi kerahasiaannya; (e) merugikan ketahanan ekonomi nasional; f) 

merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; g) 

mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir 

ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h) 

mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan i) mengungkap memorandum 

atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 
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Di samping ketentuan kemungkinan penutupan akses atas arsip seperti 

tersebut di atas, ditetapkan pula bahwa pencipta arsip wajib menjaga 

kerahasiaan arsip tertutup, menentukan prosedur berdasarkan standar 

pelayanan minimal serta menyediakan fasilitas untuk  kepentingan pengguna 

arsip. Berkenaan dengan penggunaan arsip ini pencipta arsip perlu memiliki 

ketentuan prosedur peminjaman arsip, ketentuan waktu peminjaman, dan 

prosedur pengembalian arsip termasuk sanksi apabila terjadi kehilangan arsip. 

2.2.4. Pencatatan Arsip  

Menurut The Liang Gie (2000:194) yang dimaksud dengan penerimaan 

adalah kegiatan mengambil ke dalam tangan sendiri sesuatu warkat kiriman 

lainnya yang disampaikan oleh pihak lain. Dalam hal ini kegiatan penerimaan 

merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dalam pengelolaan arsip. Petugas 

arsip menerima surat-surat yang masuk baik antar bagian dalam suatu 

organisasi maupun dari pihak luar organisasi. Sebaiknya penerimaan semua 

surat masuk ditangani oleh suatu unit sendiri, yaitu unit kearsipan. Sistem 

penerimaan surat-surat semacam ini biasa dinamakan sistem satu pintu atau 

kebijaksanaan satu pintu. Meskipun sudah ada ketentuan bahwa semua surat 

harus diterima melalui satu pintu, tetapi kadang-kadang ada juga penerimaan 

surat yang tidak melalui prosedur yang telah ditentukan. Misalnya, surat-surat 

diterima sendiri secara langsung oleh pejabat yang bersangkutan atau oleh unit 

kerja yang bersangkutan. Apabila terjadi hal demikian, maka pejabat atau unit 

kerja yang menerima surta-surat tersebut harus segera memberitahukan kepada 
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unit kearsipan agar dapat diadakan pencatatan seperlunya sesuai dengan 

ketentuan atau prosedur yang telah ditentukan.  

Surat-surat yang masuk pertama-tama diperiksa lebih dahulu dengan 

membaca sampul surat agar diketahui tujuan surat tersebut. Setelah dibaca 

kemudian diindeks dengan memberikan tanda atau klasifikasi tertentu pada 

masing-masing surat. Tujuan memberikan klasifikasi tertentu pada surat ini 

adalah untuk menata arsip-arsip secara sistematis dan efektif sehingga arsip- 

arsip tersebut dengan mudah dapat ditemukan kembali. Penyortiran surat ini 

adalah memilih, memisahkan dan membagi-bagi menurut keadaan surat. 

Misalnya surat dinas dikelompokkan dalam surat-surat dinas, sedangkan untuk 

arsip biasa juga dikelompokkan dalam arsip biasa. Setelah surat diterima dan 

dibaca, surat dicatat dalam kartu arsip buku agenda dengan tujuan untuk 

mengetahui jumlah surat yang masuk dan yang keluar, tempat penyimpanan 

surat dan untuk memudahkan pencarian suatu surat yang diperlukan.  

Menurut The Liang Gie (2000:195) pencatatan bahan keterangan dapat 

diartikan sebagai kegiatan dalam bidang tata usaha yang menuliskan bahan 

keterangan di atas kertas peralatan lainnya yang dapat dibaca untuk keperluan 

sesuatu organisasi. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan sebelum surat-surat 

tersebut disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan setelah surat- surat 

dikeluarkan dari sampul, perlu diadakan pencatatan seperlunya. Misalnya 

surat-surat dinas penting dicatat dalam kartu kendali, sedangkan surat-surat 

biasa dan rutin cukup dicatat pada kartu atau lembar pengantar. 
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2.2.4.1.   Buku Agenda 

Menurut Sugirto & Teguh (2005:28) Buku agenda ada 3 jenis: a) Buku 

agenda tunggal yaitu buku agenda yang memuat daftar surat masuk sekaligus 

surat keluar dalam suatu format. b) Buku agenda berpasangan yaitu buku 

agenda yang lembar kanan untuk surat masuk dan sebelah kiri untuk surat 

keluar. c) Buku agenda kembar yaitu dengan menyediakan 2 buku, satu buku 

untuk surat masuk dan satu buku untuk surat keluar. 

Tabel 2.1 

Tabel. Format Buku Agenda Tunggal 

No Tgl 
M/

K 

Surat 
Dari Kepada 

Isi 

Ringkas 
Ket. 

Nomor Tanggal 

1. 1/1/01 M 21/S/01 01/01/2001 CV.Mawar - Penawar

an 
- 

2. 1/1/01 K 1/Ka/01 03/01/2001 - PT Sakti Permoh

onan 
- 

Tabel 2.2 

Tabel. Format Buku Agenda Berpasangan/Kembar Surat Masuk 

No Tgl 
Surat 

Dari 
Isi 

Ringkas 
Ket. 

Nomor Tanggal 

1. 1/1/01 21/S/01 01/01/2001 CV.Mawar Penawar

an 
- 

2. 1/1/01 1/Ka/01 03/01/2001 PT Sakti Permoh

onan 
- 

Sumber: Sugiarto 2005 

Tabel 2.3 

Tabel. Format Buku Agenda Berpasangan/Kembar Surat Keluar 

No Tgl 
Surat 

Kepada 
Isi 

Ringkas 
Ket. 

Nomor Tanggal 

1. 1/1/01 21/S/01 01/01/2001 CV.Mawar Penawar

an 
- 

2. 1/1/01 1/Ka/01 03/01/2001 PT Sakti Permoh

onan 
- 

Sumber: Sugiarto 2005 

2.2.4.2. Buku Peminjaman 

Menurut Sugiarto & Tegus (2005:96) buku peminjaman adalah cara 

yang dilakukan untuk mencatat keluarnya arsip dari tempat penyimpanan. 

Dalam penggunaan buku peminjaman, diperlukan format peminjaman buku 

yang mencakup data-data tentang peminjaman arsip. Data yang diperlukan 
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berupa:tanggal peminjaman, identitas peminjam, data arsip yang dipinjam, 

lama peminjaman, tanda tangan peminjam, tanggal kembali, tanda tangan 

penerima arsip. 

Tabel 2.4 

Tabel. Format Buku Peminjaman 

No 
Tgl 

Pinjam 

Data Arsip yang 

Dipinjam 
Lama 

Pinjam 

Tanga 

Tangan 

Peminjam 

Tgl 

Kembali 

Tanda 

Tangan 

Penerima Indeks Subyek 

        

        

Sumber: Sugiarto 2005 

Pencatatan dengan menggunakan buku peminjaman akan efektif 

apabila frekuensi peminjaman tidak terlalu tinggi, dan jumlah peminjaman 

tidak terlalu banyak. Tetapi apabila frekuensi peminjaman tinggi dan jumlah 

peminjaman sangat banyak, peran buku peminjaman kurang dapat membantu 

dalam hal pelacakan suatu arsip yang dipinjam dan pengendalian peminjaman. 

Karena urutan buku peminjaman didasarkan pada urutan tanggal pinjam atau 

secara kronologis. 

2.3. Arsip Elektronik 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi 

Informasi Elektronik menerangkan bahwa: “Informasi elektronik adalah satu 

atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan foto, elektonic dan interchange (EDI), surat elektronik 

(electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf , tanda, 

angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti 

atau dapat dipahami oleh orang yang memahami”. 
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi 

Informasi Elektronik juga menjelaskan definisi dari dokumen elektronik 

sebagai berikut: “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, 

digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, 

ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, elektonic dan 

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy 

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang 

telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

memahami”. 

Menurut Sukoco (2007:112) menyatakan beberapa manfaat 

penggunaan sistem pengelolaan arsip secara elektronik dibawah ini telah 

mendorong sebagian besar organisasi untuk mengimplementasikan manajemen 

arsip elektronis, dan disisi lain tetap menggunakan sistem pengarsipan manual, 

seperti: a) Cepat ditemukan, dan memungkinkan pemanfaatan arsip atau 

dokumen tanpa meninggalkan meja kerja; b) Pengindeksan yang fleksibel dan 

mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan akan 

menghemat tenaga, waktu dan biaya; c) Pencarian secara full-text, dengan 

mencari file berdasarkan kata kunci maupun nama file dan menemukannya 

dalam bentuk full text dokumen; d) Kecil kemungkinan file akan hilang, hal ini 

disebabkan karena kita hanya dapat melihat di layar monitor atau mencetak 

tanpa dapat mengubahnya. Kita dapat juga mencarinya berdasarkan kata atau 



23 
 

 
 

nama file jika tanpa sengaja terpindahkan tentunya ada prosedur lain untuk 

mencadangkan file ke dalam media lain, misalnya CD atau external hard disk; 

e) Menghemat tempat, dengan kemampuan 1 CD-RW berkapasitas 700 MB 

akan mampu menyimpan dokumen dalam bentuk teks sebanyak ±7000 lembar 

(1 lembar setara dengan 100 KB dalam format PDF); f) Mengarsip secara 

digital, sehingga risiko rusaknya dokumen kertas atau buram karena usia dapat 

diminimalisir karena tersimpan secara digital; g) Berbagi arsip secara mudah, 

karena berbagi dokumen dengan kolega maupun klien akan mudah dilakukan 

melalui LAN bahkan internet; h) Meningkatkan keamanan, karena mekanisme 

kontrol secara jelas dicantumkan pada buku pedoman pengarsipan secara 

elektronis, maka orang yang tidak mempunyai otorisasi relatif sulit untuk 

mengaksesnya; i) Mudah dalam melakukan recovery data, dengan memback-

up data ke dalam media penyimpanan yang compatible.  

Selain manfaat diatas, organisasi juga perlu mempertimbangkan hal-hal 

negatif sebagai berikut Skupsky (1999) dalam Sukoco (2007: 112-113): a) 

Adanya peluang untuk memanipulasi file-menciptakan, menyimpan, 

memodifiksi, atau menghapus – dalam segala cara; b) Kesulitan untuk berbagi 

file karena format file maupun ketersediaan jaringan maupun akses untuk 

berbagi file dengan yang lain; c) Kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa 

adanya indikasi terlebih dahulu, misalnya server terserang virus atau terhapus 

secara permanen karena tidak sengaja. 
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2.3.1. Manajemen Arsip Elektronik 

Menurut Agus dan Teguh (2005:15) manajemen kearsipan merupakan 

salah satu bagian dari manajemen perkantoran yang menitik beratkan pada 

pengurusan dokumen sedemikian rupa sehingga dokumen-dokumen yang 

dikelola oleh para petugas kearsipan memang benar-benar akan membantu 

serta mendukung aktivitas manajemen secara keseluruhan. Sukoco (2006:115) 

menggunakan bahwa terdapat berbagai sistem pengelolaan arsip elektronik 

yang berkembang sekarang ini dapat dikelompokkan menjadi tiga sistem yaitu: 

sistem manajemen dokumen elektronik, sistem pemindahan elektronik dan 

software manajemen dokumen. 

Menurut Mulyadi (2016:218) manajemen dokumen elektronik 

merupakan sistem aplikasi pengelolaan dokumen hardcopy (kertas, microfilm, 

dan lain-lain) yang sudah dialihmediakan ke dalam format digital softcopy 

berupa file type doc, ppt, xls, 3gp, dwg, avi, mkv, dan lain-lain, yang sudah di 

upload ke dalam software DMS tertentu. Sedangkan sistem manajemen 

dokumen elektronik menurut Sukoco (206:160) secara umum akan mengelola 

arsip atau dokumen elektronis melalui komputer masing-masing pegawai, 

misalnya word processing, spreadsheets, presentasi, proyek, dan lain-lain. 

Dokumen elekronik yang perlu disimpan dan diperlihara dalam jangka waktu 

yang lama harus memperhatikan kepastian aksesbilitas dokumen tersebut. 

Ketentuan tersebut mencakup langkah pemindahan (scanning) dokumen asli 

(spesifikasi, format file, metadata), pemeliharaan (dokumentasi, duplikasi dan 

penyegaran media), serta keberlanjutan keberadaanya. 
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2.3.2. Syarat Kelengkapan Arsip Elektronik 

Menurut Laksmi, dkk (2015:184) menyebutkan unsur-unsur bentuk 

intelektual yang digunakan sebagai jaminan untuk memastikan arsip elektronik 

terpelihara dengan baik yaitu, a) Penanganan secara kronologis baik 

pengiriman maupun penerimaan, b) tempat arsip itu dibuat dan/atau dari mana 

arsip tersebut dikirim, c) alamat pengirim, d) nama dan/atau tanda tanganp 

penulis atau pengarang, e) alamat penerima, f) penerima, g) subjek/perihal, h) 

disposisi. 

Hamzah Kandur salah seorang tokoh manajemen arsip mengatakan 

dalam tesis doktornya bahwa metadata menjadi hal penting sebagai direktori 

arsip. Komponen-komponen yang diajukannya sebagai berikut, a) pencipta, b) 

judul, c) tanggal, d) nomor klasifikasi, e) informasi seri, f) alamat yang dituju, 

g) koleksi data, h) isi, i) sumber-sumber yang berkaitan, j) material 

pendamping, k) pembatasan dalam pemakaian, l) tipe data, m) ukuran, n) 

kebutuhan teknis, o) informasi mengenai retensi, p) informasi mengenai 

disposisi. Pemenuhan syarta-syarat data dan pembuatan metadata akan 

semakin memperkuat keabsahan rekod elektronik sebagai alat bukti. 

Sistem kearsipan elektronik pada dasarnya memiliki konsep yang sama 

dengan teknik kearsipan konvensional. Jika pada kearsipan konvensional 

memiliki kabinet yang secara fisik berfungsi untuk menyimpan dokumen-

dokumen penting yang dimiliki perusahaan, maka sistem kearsipan berbasis 

komputer ini memiliki kabinet virtual beerisi lembaran-lembaran arsip yang 

telah dikonversi ke dalam bentuk file gambar (*.bmp, jpg, dll) atau pada 
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kearsipan konvensional memiliki rak, map dan lembar arsip secara fisik, maka 

pada kearsipan elektronik memiliki rak, map dan arsip secara virtual dalam 

bentuk file. 

2.3.3. Pengemasan Dokumen Tekstual ke dalam Media Elektronik 

Proses perubahan dokumen tercetak menjadi dokumen elektronik 

sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Menurut Mulyadi 

(2016:229) menyebutkan tiga kegiatan utama dalam proses digitalisasi yaitu: 

a) Scanning, yaitu proses memindai dokumen dalam bentuk cetak dan 

mengubhanya ke dalam bentuk berkas digital, b) Editing, adalah proses 

mengolah berkas di dalam komputer dengan cara memberikan password, 

watermark, catatan kaki, daftar isi, hyperlink, dan sebagainya, c) Uploading, 

adalah proses pengisisan metadata dan mengunggah berkas dokumen tesebut 

ke digital library. 

2.3.4. Jenis-Jenis Arsip Elektronik 

Menurut Mulyadi (2016:218) menyebutkan jenis-jenis arsip elektronik 

di antaranya: a) file teks, teks adalah informasi yang ditulis sebagai 

frase/kalimat, dihasilkan oleh program pengolah data atau perangkat lunak 

lainnya, b) file data, terdiri dari kumpulan karakter yang lebih terstruktur, 

terbagi atas field dan ruas, contoh: data karyawan yang terdiri dari nama, NIP, 

alamat, dll, c) file citra (mitra), merupakan rekod elektronik yang mengandung 

citra, atau image adalah informasi dalam bentuk gambar, termasuk chart, 

graph, yang diciptakan secara elektronik menggunakan scanner atau program 

komputer untuk desain dan grafis, d) file suara, merupakan rekod elektronik 
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yang mengandung informasi dalam bentuk suara. Bentuk media record 

elektronik bermacam-macam dengan ketahanan penyimpanan yang berbeda-

beda antara lain: media magnetik (magnetic media), disk magnetik (magnetic 

disk), pita magnetik (magnetic tape), kaset (cassette), media optik (optical 

disk). Jenis dan bentuk rekod elektronik juga bisa bermacam-macam seperti 

file teks, file data, database. 

2.3.5. Pemeliharaan Fisik Arsip Elektronik 

Menurut Kuswantoro (2014:21) pemeliharaan arsip elektronik tidak 

hanya pada perangkat penyimpanannya saja, melainkan juga pada fasilitas 

ruangan penyimpanan dan sistem komputer yang digunakan untuk membuat 

arsip. Arsip elektronik lebih rapuh daripada arsip kertas, maka lembaga harus 

mengerahkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak untuk menanganinya. 

Kondisi penyimpanan arsip elektronik harus mampu melindungi arsip, 

membuat arsip lebih mudah diakses, dan hemat biaya. Perangkat penyimpanan 

elektronik mudah terperngaruh oleh perubahan kelembaban, suhu dan radiasi 

maka perlu dijaga stabilitas kondisi lingkungan, perlu dilakukan pengecek an 

secara periodik guna mengetahui apakah kondisi penyimpanan memadai untuk 

perangkat penyimpanan elektronik.  

Teknologi penyimpanan elektronik selalu berkembang dan harus selalu 

diperbaharui. Berikut faktor yang harus diperhatikan dalam pembaharuan 

perangkat penyimpanan digital, yaitu: a) masa hidup perangkat penyimpanan 

dan lebih baik lagi, b) perkembangan teknologi yang berpotensi membuat 

perangkat penyimpanan yang digunakan sekarang menjadi using, c) kesiapan 
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untuk memiliki/menggunakan peralatan yang mampu untuk membaca arsip 

elekronik yang tersimpan diperangkat penyimpanan yang digunakan saat ini, 

d) standar-standar yang berkaitan, e) hasil pengecekan integritas terhadap 

perangkat penyimpanan yang dilakukan sendiri, f) apabila suatu arsip 

elektronik ditransfer ke perangkat penyimpanan yang baru, maka isi, konteks, 

dan format arsip tersebut harus tetap terjaga, g) standar teknik pengecekan 

error harus digunakan untuk menilai kualitas perangkat penyimpanan yang 

masih kosong sebelum digunakan, h) setelah transfer selesai, harus dilakukan 

pengecekan/verifikasi untuk menjamin, bahwa transfer ke perangkat baru telah 

dilaksanakan secara reliable dan akuran, i) pada setiap kali selesai transfer, 

disarankan untuk dilakukan tes restorasi data untuk meverifikasi keberhasilan 

proses serta menjamin bahwa arsip elektronik teta dapat diakses. 

Menurut Mulyadi (2016:226) cara pemeliharaan arsip elektronik 

seperti, a) penggunaan perangkat keras (komputer, laptop, hardik, flashdisk) 

dengan baik sesuai prosedur, b) menggunakan software asli (bukan bajakan), 

c) mencadangkan data secara berkala, d) menyimpan arsip elektronik di tempat 

yang terlindung dari medan magnet, debu, panas yang berlebihan dan air, e) 

menjaga kestabilan suhu tempat arsip tersebut berada, rata-rata antara 11-22˚C 

dan kelembapan antara 45-65% RH. Dengan menerapkan pemeliharaan arsip 

elektronik dengan baik diharapkan data informasi penting yang berada pada 

arsip elektronik akan bertahan alam sekaligus melindungan data tersebut dari 

pihak lain yang tidak berkepentingan. 
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2.4.  Basis Data 

2.4.1. Pengertian Basis Data 

Menurut Simarmata (2007:2) basis data adalah koleksi data yang bisa 

mencari secara menyeluruh dan secara sistematis memelihara dan me-retrieve 

informasi. Beberapa basis data yang tidak terkomputerisasi adalah buku 

telepon, lemari penyimpanan surat, dan sistem katalog kartu perpustakaan. 

Basis data biasanya memiliki dua bagian utama. Pertama, file yang memegang 

basis data fisik. Kedua, perangkat lunak sistem manajemen basis data (DBMS) 

menggunakan aplikasi untuk mengakses data. DBMS bertanggung jawab 

menguatkan struktur basis data, termasuk: a) memelihara hubungan antardata 

di dalam basis data; b) memastikan bahwa data tersimpan secara tepat, dan 

menetapkan aturan hubungan data agar tidak dilanggar; c) pemulihan 

(recovery) semua data dari kegagalan sistem.  Menurut Simarmata (2007: 6-8) 

menyebutkan beberapa sifat basis data yaitu: berbagi data, integrasi data, 

integritas data, keamanan data, abstraksi data, dan independensi data.  

Sistem Manajemen Basis Data (DBMS) adalah suatu sistem perangkat 

lunak kompleks yang mengatur permintaan dan penyimpanan data ke dan dari 

disk. DBMS menyediakan keamanan (security), privasi (privacy), integritas 

(integrity), dan kontrol konkurensi (concurrency controls). DBMS mengelola 

transaksi pada multiuser, lingkungan akses bersamaan, dan menyediakan 

tingkat independensi data yang mengisolasi panganagn (view) pengguna atau 

aplikasi dari perubahan yang berlangsung di tingkat internal dan konseptual. 

Produk DBMS seperti Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL Server, 
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Sybase, DB2, INGRES dan MySQL. Secara umum ada empat tingkatan 

arsitektur DBMS yang bisa dipilih, yakni enterprise, departmental, personal 

dan mobile.Enterprise. 

2.4.2. Unified Modelling Language (UML) 

 Unified modeling language (UML) adalah standarisasi internasional 

untuk notasi dalam bentuk grafik, yang menjelaskan tantang analisis dan desain 

perangkat lunak yang dikembangkan dengan pemrograman berorientasi objek. 

Sebuah UML memiliki setidaknya sembilan buah diagram di dalamnya, namun 

umumnya digunakan 5 buah diagram saja. Ketiga diagram tersebut mencakup: 

a) usecase diagram menggambarkan aliran kegiatan dan proses bisnis yang 

dilakukan oleh pengguna (aktor). Pada diagram usecase ini, setiap kegiatan 

digambarkan ke dalam sebuah usecase berbentuk lonjong dan terdapat minimal 

seorang actor; b) class diagram mengambarkan struktur kelas yang terdapat 

pada perangkat lunak yang akan dibangun. Itu sebabnya UML digunakan untuk 

permodelan aplikasi yang dibanggun dengan konsep oject oriented karena 

object oriented kental dengan kelas, objek, pewarisan, method, dan sebagainya; 

c) sequence diagram mengambarkan sequence (aliran) pengiriman pesan 

(message) yang terjadi di aplikasi, sebagai bentuk interaksi dengan pengguna 

(user). Sequence diagram erat kaitannya dengan usecase diagram; d) flowchart 

adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang mengambarkan langkah-

langkah penyelesaian suatu masalah; e) activity diagram adalah diagram yang 

mengambarkan workflow (aliran kerja) atau aktifitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis. (Pratama 2014)  
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2.4.3. XAMPP 

XAMPP meruakan sebuah tool yang beberapa paket perangkat lunak 

ke dalam satu buah paket. Dengan menginstall XAMPP maka tidak perlu lagi 

melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, PHP dan MySQL 

secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasikannya 

secara otomatis untuk anda. XAMPP terdiri dari: Apache, PHP, MySQL dan 

PHP My Admin. 

2.5. Laravel 

Laravel merupakan proyek open source yang dirintis oleh Taylor 

Otwell bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dengan 

arsitektur MVC (model-view-controller). Beberapa fitur laravel antara lain 

desain yang modular, beberapa cara untuk mengakses database yang 

memudahkan  developer dalam pengembangan maupun maintenance. Semua 

itu mengarah kepada sintaks yang pendek dan mudah dipahami (syntactic 

sugar).  

Fitur unggulan dari laravel yaitu: sintaks yang ringkas dan elegan, 

eloquent ORM, dapat digunakan dengan SQL Command, Templating Engine, 

Migration, Policy & Gate, Built-in JSON. Fitur dan juga API dari laravel selalu 

diperbarui dan diupdate mengikuti perkembangan di dunia web development. 

Bahkan kini laravel memiliki sistem versioning yang memungkinkan 

penggunaan untuk memprediksi kapan laravel versi baru akan muncul karena 

jadwal yang jelas. Laravel juga memiliki versi LTS atau Long Team Support 
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yaitu versi laravel yang akan didukung untuk bug fixes selama 2 tahun dan 

terkait keamanan untuk jangka waktu kurang lebih 3 tahun sejak dirilis. 

Script code yang dibuat pada Laravel sangat rapi, karena setiap script 

code yang dibuat akan dipisah sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti 

script code untuk front end akan ditempatkan pada blade engine template dan 

untuk back end akan ditempatkan pada controller. Laravel memiliki 5 mafaat, 

yaitu: 

1. Open Source, Laravel ini tidak berbayar  

2. MVC Concept, sebuah cara dalam mengembangkan suatu aplikasi dengan 

meisahkan data atu model, dari tampilan atau view dan bagaimana cara 

memprosesnya atau controller. Klasifikasi ini dibuat dengan tujuan untuk 

mempermudah seorang web developer dalam mengembangkan suatu 

aplikasi 

3. Blade Template, tampilan pada Laravel merupakan salah satu keunikan pada 

framework ini. Laravel menggunakan .blade.php yang berfungsi untuk 

mempermudah wev developer dalam melakukan koding pada HTML. 

4. Migration Database, framework Laravel menyediakan system pemindahan 

database yang lebih sederhana 

5. Dokumentasi Lengkap, laravel memiliki platform yang menarik dan  relatif 

mudah untuk digunakan.  
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2.6. Penelitian Terdahulu 

Adapun pelaksanaan penelitian ini juga mengacu pada penelitian-

penelitian terdahulu yang serupa terkait perancangan arsip elektronik berbasis 

website. Penelitian-penelitian tersebut disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.5 

Tabel. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Muksan 

(2007) 

Efektifitas 

Pengelolaan Arsip 

Di Kantor 

Kecamatan 

Gunungpati 

Semarang 

 

Pelaksanaan efektifitas 

pengelolaan arsip di Kantor 

Kecamatan Gunungpati, Semarang 

sebagian besar kurang efektif yang 

dapat dilihat dari penyimpanan, 

peminjaman, penemuan kembali, 

pemeliharaan, serta penyusutan 

arsip.  

2. M. Amiruddin 

Saddam, 

Helmi Ilham 

(2017) 

 

Pengembangan 

sistem informasi 

arsip elektroni 

pada PT. Lotte 

Chemical Titan 

Nusantara 

 

Pengembangan sistem kearsipan 

yang telah ada dalam suatu 

perusahaan sangat dibutuhkan, 

untuk menunjang kelancaran kerja 

pada perusahaan dan untuk 

kenyamanan pengguna, pada 

proses pengembangan Electronic 

Document System di PT. Lotte 

Chemical Titan Nusantara, 

dilakukan perubahan terhadap 

interface dengan mengoptimalkan 

CSS dan bahasa pemprograman 

yang digunakan dari yang tadinya 

menggunakan bahasa 

pemprograman ASP menjadi 

ASP.Net dan C#. Namun 

Electronic Document System 

memiliki kekurangan: tingkat 

keamanan datanya masih belum 

pasti, tidak adanya keterangan di 

form input yang menjelaksan field-
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field mana saja yang harus diinput, 

ukuran tampilan sistem yang 

belum bisa menyesuaikan dengan 

ukuran layar pada beberapa PC.   

3. Rosmeiliana, 

Ika (2017) 

Sistem 

pengelolaan arsip 

dalam upaya 

meningkatkan 

tertib administrai 

di kantor 

kecamatan 

gunungpati kota 

semarang 

Sistem pengelolaan arsip sudah 

terlaksana tapi belum sepenuhnya 

sesuai dengan prosedur walau 

kegiatan administrasi yang ada 

tetap berjalan dengan baik dan 

lancar. Kendala yang dihadapi 

adalah sarana dan prasarana yang 

belum tercukupi sesuai dengan 

kebutuhan, kualitas SDM 

pengelola arsip yang kurang, 

penataan arsip yang kurang baik.  

4. Rizki Tri 

Wahyuni 

(2017) 

 

Sistem collecting 

file skripsi 

berbasis web 

dengan 

pengklasifikasian 

dokumen otomatis 

menggunakan 

algoritma cosine 

similarity di 

teknik elektro 

Universitas 

Negeri Semarang 

 

Sistem collecting file skripsi 

berbasis web yang dibangun 

menggunakan bahasa 

pemprograman PHP dan HTML. 

Sistem ini mampu 

mengklasifikasikan skripsi 

kedaam beberapa kategori 

menggunakan algoritma cosine 

similarity.  

5. Trisna Novi 

Ashari, 

Hengky 

pramusinto 

(2018) 

Pengembangan 

prototype 

multimedia 

interaktif manual 

and electronic 

recordkeeping 

simulator 

(M.E.R.S.) 

berbasis web 

sebagai media 

simulasi otomasi 

sistem 

pengelolaan arsip 

Menunjukkan bahwa M.E.R.S. 

dinilai sangat layak dengan rerata 

persentase sebesar 90%. Validator 

materi memberikan skor 38 dari 40 

dengan persentase 95% (kriteria 

sangat layak) sedankgan validator 

media memberikan penilaian skor 

34 dari 40 dengan presentas 85% 

(kriteria sangat layak). M.E.R.S. 

juga efektif dalam meningkatkan 

persepsi positif mahasiswa tentang 

pembelajaran praktik kearsipan. 
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elektronik untuk 

pembelajaran 

kearsipan 
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2.7. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Berfikir 

 

 

 

Perkembangan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

 

Hasil temuan dilapangan 

tentang pengolahan 

kearsipan di kecamatan 

gunungpati, semarang: 

a. Pengelolaan arsip masih 

manual 

b. Siapnya SDM dalam 

menerima teknologi baru 

untuk mempermudah 

pekerjaan  

c. Fasilitas kantor sudah 

lengkap 

d. Adanya dukungan wifi 

kantor yang 

memudahkan dalam 

mengaskses sistem 

e. Banyaknya pelatihan dari 

BIMTEK untuk pegawai 

kantor 

f. Pemerintah Semarang  

mendukung adanya 

penggunaan teknologi 

untuk memudahkan 

pekerjaan kantor 

Sistem Informasi 

Pencatatan Arsip Dinamis 

di kecamatan Gunungpati 

a. Memudahkan dalam 

pengelolaan arsip 

b. Paperless 

c. Terjaganya arsip dari 

kerusakan karena 

berbentuk digital 

d. Lebih mudah diakses  

e. Meringankan biaya 

pengelolaan 

f. Memiliki desain 

menarik dan interface 

yang mudah dipahami 

Perancangan Desain Sistem 

Informasi Pencatatan Arsip 

Dinamis Berbasis Website 

 

Uji Coba Pemakaian 

Pengujian produk dengan 

black-box dan  

Validasi ahli materi serta 

sistem 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam 

mengembangkan sistem pencatatan arsip dinamis berbasis website di Kantor 

Kecamatan Gunungpati Semarang maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengelolaan arsip di Kantor Kecamatan Gunungpati Semarang masih 

konvensional karena hal tersebut dianggap kurang efektif dan efisien serta 

masih memiliki banyak kendala antara lain arsip susah ditemukan, 

hilangnya arsip, kerusakan arsip dan penataan arsip yang tidak sesuai 

prosedur. 

2. Desain sistem pencatatan arsip dinamis di Kantor Kecamatan Gunungpati  

Semarang memiliki beberapa halaman sebagai berikut: halaman login, 

menu utama, manajemen pengguna, manajemen data, peminjaman, 

laporan dan tentang. Selain itu terdapat fitur tambahan dalam sistem ini 

antara lain: multiuser, download PDF&Excel, Realcount daya yang 

masuk, Fillter & Pagination, desain interface menarik. 

3. Berdasarkan pengujian black-box menunjukkan bahwa sistem dapat 

menjalankan fungsi-fungsi dan fiturnya dengan sukses. Hasil proses 

validasi ahli materi dan ahli sistem menunjukkan bahwa sistem yang 

dikembangkan dinilai sangat layak oleh validator materi  dengan skor total 

102 dari  total skor maksimal 108 dengan persentase 94% (sangat 
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layak) dan validator sistem memberikan skor 98 dari total skor maksimal 

108 dengan persentase 90% (sangat layak), dengan rata-rata secara 

keseluruhan dengan skor peresentase 92%. Berdasarkan hasil pegujian 

tersebut sistem pencatatan arsip dinamis di Kantor Kecamatan Gununpati 

Semarang dapat memenuhi standar kualitas perangkat lunak karena 

memenuhi kategori kelayakan “Sangat Layak”. Hasil uji coba produk 

yang dilakukan oleh responden menunjukkan hasil positif dengan jawaban 

sangat tidak setuju 0%, tidak setuju 0%, ragu-ragu 0%, setuju 57%, dan 

sangat setuju 43%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan yang 

terdapat pada instrument penelitian menunjukkan hasil positif dengan 

tidak adanya responden yang memilih sangat tidak setuju, tidak setuju dan 

ragu-ragu. Dengan kata lain sistem ini dapat digunakan dan layak. 

5.2. Saran 

Penelitian ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan hal-hal 

yang masih perlu dikaji dan dikembangkan. Pengembangan tersebut dapat 

dilakukan dengan: 

1. Menambahkan beberapa fitur seperti pemusnahan arsip otomatis yang 

dilakukan secara berkala, dan fitur acc pada proses peminjaman arsip. 

2. Meningkatakan keamanan dalam sistem yang dibuat. 

3. Desain user interface yang lebih mudah dipahami oleh pengguna dan lebih 

nyaman untuk dilihat. 
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