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Kata Kunci : Penanganan Arsip, Arsip Dinamis Aktif. 
Arsip merupakan salah satu sarana informasi yang berupa rekaman 

atau bukti/dokumen yang sangat dibutuhkan pada suatu perusahaan baik instansi 
pemerintah maupun swasta. Bukti/dokumen yang diperlukan dan dihasilkan dari 
setiap kegiatan itulah yang perlu kita tata secara sistematis agar dapat dengan 
mudah dan cepat ditemukan kembali bila sewaktu-waktu diperlukan. Untuk 
kelancaran yang teratur da menyeluruh. Penataan arsip baik arsip dinamis aktif 
maupun inaktif yang baik dan benar untuk memperlancar komunikasi dan tugas-
tugas yang nantinya akan dikerjakan. Apabila penataan arsip berhasil dengan baik, 
maka kegiatan disuatu instansi akan berjalan dengan lancar. Karena yang berperan 
dalam pengarsipan adalah arsip dinamis aktif. 

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan tugas akhiar ini adalah : (1) 
Bagaimana prosedur penanganan arsip dinamis aktif pada PT. PLN (Persero) 
Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta? (2) Asas penyimpanan apa saja yang 
diterapkan pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta? 
(3) Kendala dalam menangani arsip yang dialami pada PT. PLN (Persero) 
Distrubusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. (4) Bagaimana cara penataan, 
penyimpanan arsip dinamis aktif beserta proses peminjaman arsip pada PT. PLN 
(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta? Penulisan tugas akhir ini 
bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan arsip dinamis 
aktif, (2) Asas penyimpanan apa saja yang digunakan, (3) Untuk mengetahui 
kendala apa dalam menangani arsip yang dialami serta cara-cara apa saja dalam 
mengatasi kendala tersebut. (4) Cara penataan, penyimpanan arsip dinamis aktif 
beserta proses peminjaman arsip pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 
dan D.I Yogyakarta. 

Objek kajian dalam penulisan tugas akhir ini adalah mengenai 
bagaimana cara penanganan arsip dinamis aktif pada PT. PLN (Persero) Distribusi 
Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang dilakuakan 
penulis dalam laporan ini adalah dengan metode observasi, metode wawancara, 
metode kepustakaan. Untuk metode analisis data yang digunakan adalah dengan 
teknik penyajian data dan metode analisis data yaitu dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi 
bersifat umum dan kemungkinan yang dihadapi serta solusinya. Dan dilakuakan 
secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistika 
yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan 
uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk laporan. 
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Hasil analissis menunjukkan bahwa penanganan arsip dinamis aktif 
pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta 
menggunakan 2 (dua) tahapan yang perlu dilalui, yaitu : (1) Pedoman penanganan 
surat dan (2) Mekanisme penyusunan surat baik surat masuk maupun surat keluar. 
Selain itu juga harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tatalaksana surat dan 
kearsipan PT. PLN (Persero) yang berdasarkan keputusan Direksi PT. PLN 
(Persero) nomor : 300.K/010/DIR/2004 tanggal 31 Desember 2004. Asas 
penyimpanan surat menggunakan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. 
Kendala-kendala dalam menangani arsip yang dialami pada PT. PLN (Persero) 
Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah adanya faktor kebiasaan 
petugas dalam menangani arsip yang tidak sesuai dengan petunjuk tatalaksana 
surat dan kearsipan. Adanya penumpukan arsip, ruang tempat penyimpanan arsip 
pada sub bidang administrasi umum dan fasilitas masih bercampur antara arsip 
dinamis aktif dan inaktif serta digunakan untuk menyimpan peralatan yang 
menunjang kearsipan dan juga peralatan lainnya. Peminjaman arsip pada PT. PLN 
(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dilakukan dengan mencatat 
pada buku bon pinjam arsip. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa untuk penanganan 
arsip dinamis aktif, perusahaan harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan 
tatalaksana surat dan kearsipan (TLSK) yang diterbitkan dan berdasarkan 
keputusan Direksi PT. PLN (Persero) nomor : 300.K/010/DIR/2004 tanggal       
31 Desember 2004. Penanganan arsip pada sub bidang administrasi umum dan 
fasilitas menggunakan kode pokok masalah. Asas penyimpanan menggunakan 
asas sentralisasi dan desentralisasi. Untuk mengatasi kendala PT. PLN (Persero) 
Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dengan mengadakan pelatihan 
Sumber Daya Manusia tentang kearsipan. Untuk ruangan dilakuakan pemisahan 
penyimpanan antara arsip dinamis aktif dan inaktif. Peminjaman arsip pada          
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang hanya 
dilakukan dengan buku bon pinjam arsip ini digunakan untuk memudahkan 
pegawai dalam pinjam arsip.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar belakang 

Pada setiap kegiatan di suatu perusahaan yang sangat penting adalah 

sarana informasi. Informasi sangat dibutuhkan pada suatu perusahaan adalah 

rekaman dari kegiatan perusahaan itu sendiri, rekanan tersebut terdapat pada 

arsip atau dokumen. Arsip/ dokumen diperlukan untuk membantu 

pelayanan/informasi. 

Setiap kegiatan memerlukan data/informasi. Salah satu sumber data 

tersebut adalah arsip/dokumen. Jadi pemakaian bukti dokumen memang sudah 

melembaga pada setiap kegiatan. Bukti/dokumen yang diperlukan  dan 

dihasilkan dari setiap kegiatan itulah yang perlu kita tata secara sistematis agar 

dapat dengan mudah  dan cepat ditemukan bilamana  sewaktu-waktu 

diperlukan (Abu Bakar, 1992:6). 

Untuk kelancaran administrasi kantor diperlukan adanya administrasi 

kearsipan yang teratur dan menyeluruh. Tidak saja untuk lembaga-lembaga 

pemerintah, bahkan juga untuk  badan-badan swasta dan sebagainya (M.N 

Maulana, 1996:11). 

Kearsipan yang teratur  dan tertib tentu adalah alat informasi dan 

referensi dasar yang sistematik yang metodenya dapat membantu pimpinan 

 

1 
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pada lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta guna memperlancar 

kegiatannya. 

Akan tetapi sampai sekarang masih banyak orang yang menganggap 

pekerjaan bidang kearsipan hanya pekerjaan yang mudah dan remeh, sehingga 

dapat merugikan administrasi itu sendiri. 

Dalam menjalankan tugas, seorang pemimpin memerlukan arsip 

sebagai penunjang kelancaran tugas pokok, terutama di dalam pengelolaan 

surat, harus dapat dilaksanakan dengan tertib dan terkendali. Karena arsip 

adalah merupakan bahan-bahan informasi yang erat sekali dengan keputusan-

keputusan yang harus  diambil oleh pemimpin (Mulyono,dkk  1985 :30). 

Penataan arsip yang baik dan benar akan memperlancar komunikasi 

dan tugas-tugas yang nantinya akan dikerjakan. Apabila penataan arsip 

berhasil dengan baik, maka kegiatan di suatu  instansi akan berjalan dengan 

lancar. Karena yang berperan dalam pengarsipan adalah arsip dinamis aktif. 

Arsip dinamis aktif adalah arsip-arsip  yang dipergunakan secara 

langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan 

kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam 

penyelenggaraan administrasi negara. Arsip dinamis aktif  itu sendiri 

merupakan semua arsip yang masih berada di berbagai  lingkungan satuan 

kerja (unit pengelola) pada suatu organisasi atau instansi. Dengan kata lain 

arsip dinamis aktif adalah arsip-arsip yang berada pada masing-masing 

organisasi pencipta arsip (creating agencies) karena masih diperlukan untuk 
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kepentingan pelaksanaan tugas pekerjaan sehari-hari (Mulyono, dkk, 1985 : 

89). 

Seperti halnya PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I 

Yogyakarta, juga melaksanakan kegiatan pendokumentasian. Dalam hal ini 

dokumen yang dimaksud adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh 

perusahaan tersebut dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan 

tunggal maupun kelompok dalam rangka  pelaksanaan kegiatan pencatatan 

dokumen. Untuk melancarkan jalannya pekerjaan, dokumen-dokumen 

tersebut sebaiknya ditata sedemikian rupa sehingga dapat mudah dan cepat,  

dapat ditempatkan apabila diperlukan. Untuk mempermudah perlu adanya 

penataan dokumen yang diatur secara menyeluruh daur hidup mulai saat 

penciptaan sampai pemusnahan atau penyimpanannya. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, penulis tertarik untuk 

mengadakan praktek sekaligus mengkaji masalah-masalah tersebut diatas 

sebagai bahan penyusunan laporan praktek kerja lapangan dengan judul 

“PENANGANAN ARSIP DINAMIS AKTIF PADA PT PLN (PERSERO) 

DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN D.I  YOGYAKARTA”. 

1.2 Permasalahan 

Mengingat banyaknya masalah kearsipan yang perlu diolah, maka 

penulis membatasi penulisan penelitian yaitu pada penanganan  arsip dinamis 

aktif. Untuk itu penulis perlu membuat suatu batasan pengertian yang akan 

memperjelas  penulisan yang menjadi obyek penelitian, sehingga 

memudahkan dalam pemahaman yang akan dikaji tentang pengertian arsip, 
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pengertian arsip dinamis aktif, penanganan arsip, asas  tatalaksana kearsipan, 

sistem penyimpanan arsip serta peminjaman arsip yaitu : 

1. Prosedur penanganan arsip dinamis aktif pada  PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

2. Beberapa asas tatalaksana karsipan yang diterapkan  pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

3. Faktor-faktor yang menjadi kendala penanganan arsip dinamis aktif, 

dilihat dari SDM, Pencatatan surat, ruang penyimpanan arsip, penataan 

arsip, penumpukan arsip,  serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam 

menghadapi kendala-kendala 

4. Penataan, penyimpanan  arsip dinamis aktif beserta proses peminjaman 

arsip pada PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan D. I 

Yogyakarta.  

1.3  Tujuan penelitian 

Dalam  setiap kegiatan manusia selalu memiliki tujuan yang hendak 

dicapai, demikian juga dalam penulisan  laporan praktek kerja lapangan ini. 

Untuk itu tujuan yang hendak dicapai  dalam penulisan laporan ini adalah untuk 

mengetahui penanganan arsip dinamis aktif pada  PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dilihat dari sudut: 

1. Prosedur penanganan arsip dinamis aktif pada  PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

2. Beberapa asas tatalaksana karsipan yang diterapkan  pada  PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 
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3. Faktor-faktor yang menjadi kendala penanganan arsip dinamis aktif, 

dilihat dari SDM, Pencatatan surat, ruang penyimpanan arsip, penataan 

arsip, penumpukan arsip,  serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam 

menghadapi kendala-kendala 

4. Penataan, penyimpanan  arsip dinamis aktif beserta proses peminjaman 

arsip pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

1.4   Penegasan istilah 

Untuk memperoleh kesatuan pengertian dan memberikan arah yang 

jelas dalam penelitian ini penulis membuat batasan istilah sebagai berikut : 

1. Penanganan 

Mempunyai arti sebagai tindakan, perbuatan, cara, dan usaha mengenai 

sesuatu sebagaimana terkandung dalam SE/01/1981 tentang penanganan 

arsip dinamis inaktif. 

2. Arsip 

a. Naskah–naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga 

negara dan    badan–badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, 

dalam bentuk tunggal / berkelompok dalam rangka kegiatan 

pemerintah. 

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta 

dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun dalam bentuk 

tunggal atau berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan 

kebangsaan. (Undang undang No. 7 tahun 1971 tentang ketentuan - 

ketentuan pokok kearsipan  Pasal I). 
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      Menurut fungsinya arsip dibedakan menjadi 2 macam yaitu arsip 

dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip-arsip yang dipergunakan 

secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan 

kehidupan kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung 

dalam penyelenggaraan administrasi negara. 

Arsip statia adalah arsip-arsip yang tidak dipergunakan secara 

langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya maupun pada penyelenggaraan kehidupan sehari-hari 

administrasi. Dengan demikian arsip statis sudah tidak berada lagi di setiap 

organisasi pencipta arsip tetapi berada di Arsip Nasional Republik 

Indonesia. 

3. Arsip Dinamis Aktif  

Arsip yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan 

dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi. Sebagaimana 

terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1979 tentang 

Penyusutan Arsip. 

4. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I Yogyakarta 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I Yogyakarta adalah 

perusahaan yang bergerak dibidang distribusi listrik yang berada di Jl. 

Teuku Umar No. 47 Semarang. 

Jadi penanganan arsip dinamis aktif menurut peneliti adalah suatu cara 

proses penanganan arsip atau suatu cara penataan penyimpanan arsip yang 

dilaksanakan untuk dapat menemukan kembali arsip-arsip jika diperlukan 

pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 
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1.5  Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Dapat dijadikan bahan masukan sehingga dapat menerapkan perpaduan 

yang tepat dan sesuai antara praktek dan teoritis yang diterima di bangku 

kuliah khususnya masukan di bidang manajemen perkantoran. 

2. Bagi perguruan tinggi 

Merupakan tambahan informasi dan referensi bagi mahasiswa, khususnya 

yang akan menyusun laporan praktek kerja lapangan yang ada kaitannya 

dengan penulisan ini. 

3. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan khususnya mengenai 

penanganan arsip  dinamis aktif. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang 

bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi 

tugas akhir. Sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

Bagian Pengantar 

Berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman moto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi 
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Bagian utama materi    

    BAB      I    :    Pendahuluan  

Berisi latar belakang, permasalahan,  tujuan penelitian, penegasan 

istilah, manfaat penelitian,  landasan teori, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 

BAB    II     :    Landasan Teori 

 Berisi pengertian arsip, fungsi arsip, jenis arsip, asas tatalaksana 

kearsipan, sistem penyimpanan arsip, sistem peminjaman arsip, 

prosedur penanganan arsip dinamis aktif. 

BAB    III    :    Metodologi Penelitian 

Berisi lokasi penelitian serta sejarah perusahaan, objek kajian, 

metode pengumpulan data, metode analisis data, 

BAB    IV    :    Hasil Analisis dan Pembahasan 

Berisi  hasil analisis dan pembahasan penelitian 

BAB    V      :   Penutup 

Berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1.  Pengertian arsip 

  Arsip berasal dari bahasa asing, orang Yunani mengatakan 

“Archivum” yang artinya tempat untuk menyimpan. Sering pula kata 

tersebut ditulis “Archeon” yang berarti Balai Kota (tempat untuk 

menyimpan dokumen) tentang masalah pemerintahan. 

Menurut Bahasa Belanda yang dikatakan dengan “Archief” 

mempunyai arti (Sularso Mulyono, Muhsin, Marimin, 1985 : 3). 

a. Tempat untuk menyimpan catatan-catatan dan bukti-bukti kegiatan 

yang lain. 

b. Kumpulan catatan atau bukti kegiatan yang berjudul tulisan, 

gambar, grafik dan sebagainya. 

c. Bahan-bahan yang akan disimpulkan sebagai bahan pengingat. 

             Menurut Undang Undang No 7 Tahun 1971, arsip adalah : 

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga 

dan bahan-bahan pemerintahan dalam bentuk apapun, baik dalam 

keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pemerintah. 

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta 

atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 

 

9 
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tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan 

kehidupan kebangsaan. 

Menurut petunjuk pelaksanaan tatalaksana surat dan kearsipan PT. 

PLN (Persero) yang berdasarkan keputusan direksi PT. PLN (Persero) 

Nomor : 300.K/010/DIR/2004 tanggal 31 Desember 2004, arsip aktif 

adalah : 

Arsip aktif adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan 

administrasi. 

Dari pengetian diatas dapat diartikan arsip aktif sebagai kumpulan 

naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh perusahaan tersebut dalam 

bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok 

dalam rangka  pelaksanaan kegiatan pencatatan dokumen yang berguna 

untuk kelancaran dan kemajuan organisasi. 

2.2. Fungsi Arsip 

Yang dimaksud dengan arsip adalah warkat, gambar atau dalam 

bentuk yang lain yang disimpan sebagai bahan informasi pada saat 

diperlukan. Jadi warkat yang disimpan itu suatu ketika dikeluarkan dari 

tempat penyimpanan dan digunakan sebagai sunber informasi untuk 

keperluan kegiatan yang sedang dilaksanakan (Mulyono, dkk, 1985 : 7). 

Menurut Undang Undang No 7 Tahun 1971 juga disebutkan bahwa 

arsip dibedakan menurut fungsinya menjadi dua golongan, yaitu : 
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1.  Arsip Dinamis 

Adalah arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya 

atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan 

administrasi. 

       Arsip dinamis aktif dibedakan menjadi dua yaitu :          

       a.    Arsip dinamis aktif 

      Adalah arsip dinamis yang masih sering dipergunakan bagi                            

kelangsungan pekerjaan dilingkungan satuan kerja (unit pengolah) 

pada suatu organisasi. 

b. Arsip dinamis inaktif 

      Adalah arsip dinamis yang frekuensi kegunaannya oleh unit 

pengolah sudah jarang dan hanya dipergunakan sebagai referensi 

bagi satu organisasi. 

2. Arsip Statis 

           Adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 

perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya 

maupun pada penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. 

Sedangkan menurut Drs. Anhar dalam buku Kearsipan (SMK) 

Kelompok Bisnis dan Manajemen (Setiawan dan Madiana, 1999:38) 

mengatakan bahwa fungsi arsip dari segi kegiatan yang dilakukan dalam 

bidang kearsipan, yaitu : 

1. Sebagai alat penyimpan warkat. 
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2. Sebagai alat bantu perpustakaan. 

3. Penyimpanan warkat-warkat terhadap keputusan yang telah 

diambil, kadang-kadang merupakan bantuan yang berguna bagi 

pejabat dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan. 

4. Kearsipan berarti menyimpan secara tetap dan teratur warkat-

warkat penting mengenai kemajuan perusahaan. 

Mengingat fungsi arsip tersebut diatas sangatlah membantu bagi suatu 

perusahaan karena dapat digunakan untuk membedakan arsip, apakah arsip 

itu termasuk arsip aktif atau arsip inaktif. Ini dilakukan karena tempat 

penyimpanan arsip berbeda. Tempat penyimpanan arsip aktif berbeda 

dengan arsip inaktif. Penyimpanan arsip secara teratur dan tepat dapat 

membantu menemukan arsip itu kembali dengan mudah dan cepat apabila 

arsip tersebut dibutuhkan. 

2.3. Jenis Arsip 

Sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan peralatan data 

dan informasi yang sudah sampai kepada era komputerisasi, maka arsip 

masa kini dapat terekam pada kertas, kertas film, dan media komputer. 

Karena itu sekarang terdapat dua jenis arsip ditinjau dari sudut hukum dan 

perundang-undangan, yaitu menurut Undang Undang No 7 Tahun 1971 

adalah : 
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a. Arsip Otentik 

Yaitu arsip yang diantaranya terdapat tanda tangan asli dengan tinta 

(bukan fotokopi atau film) sebagai tanda keabsahan dari isi arsip 

bersangkutan. 

b. Arsip Tidak Otentik 

Yaitu   arsip   diatasnya   tidak  terdapat  tanda   tangan   asli   dengan   

tinta. 

Arsip ini berupa fotokopi, film, microfilm, keluaran (out put/ print 

out) komputer, dan media komputer seperti disket dan 

sebagainya.(Amsyah, 1992 : 3-4). 

Sedangkan menurut Setiawan dan Madiana dalam buku kearsipan 

(SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen (1999 : 46-47) mengatakan 

bahwa jenis-jenis arsip dapat dibedakan dari beberapa segi yaitu : 

1. Menurut tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya, Arsip 

Pemerintah, misalnya dibedakan menjadi : 

a. Arsip Nasional di Ibukota Republuk Indonesia sebagai inti 

organisasi dari lembaga Kearsipan Nasional selanjutnya disebut 

Arsip Nasional Pusat. 

b. Arsip Nasional di tiap-tiap Ibukota Daerah Tingkat I, termasuk 

daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I (Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Daerah Ibukota Jakarta) yang selanjutnya 

disebut Arsip Nasional Daerah. 
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2. Arsip Primer dan Arsip Sekunder. 

Arsip primer adalah arsip aslinya. Jadi, arsip ini bukan arsip tindasan, 

bukan karbon kopinya, bukan salinan atau bukan mikrofilmnya. 

Sedangkan arsip sekunder adalah arsip yang berupa tindasan, fotokopi, 

salinan, atau mikrofilmnya. 

3. Arsip Sentral dan Arsip Unit 

Arsip sentral adalah arsip yang disimpan pada pusat arsip, atau arsip 

yang dipusatkan penyimpanannya. Sedangkan arsip unit adalah arsip 

yang disebarkan penyimpanannya, atau arsip yang disimpan di setiap 

bagian atau unit dalam suatu organisasi/instansi. 

Arsip Sentral disebut juga arsip umum, karena arsip ini merupakan 

arsip gabungan atau kumpulan arsip dari berbagai unit. Sedangkan 

arsip unit disebut arsip khusus, karena hanya khusus terbatas pada 

suatu bagian tertentu. 

4. Makro dan  Mikroarsip 

Makroarsip yaitu arsip yang jumlahnya banyak dan disimpan di tempat 

yang luas dan terpusat. Sedangkan mikroarsip artinya arsip yang 

jumlahnya tidak banyak dan tersimpan secara tersebar pada unit-unit 

organisasi/instansi. 
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5. Arsip Statis dan Arsip Dinamis 

6. Arsip Abadi dan Arsip tidak Abadi 

Arsip Abadi yaitu arsip yang kegunaannya berlangsung lama dan 

abadi, seperti arsip sejarah. Sedangkan arsip tidak abadi yakni arsip 

yang kegunaannya hanya sementara, atau hanya pada saat itu. 

2.4.  Asas Tatalaksana Kearsipan 

 Menurut Sulatsa Mulyono dan kawan-kawan (1985:32-33) 

mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan penyimpanan kearsipan 

dikenal adanya asas penyimpanan. 

Asas penyimpanan itu meliputi asas sentralisasi dan asas 

desentralisasi. 

  Asas sentralisasi adalah asas penyimpanan arsip yang dipusatkan 

pada satu unit tersendiri bagi suatu arsip yang terdapat pada organisasi 

tersebut. Jadi tiap unit kerja tidak menyelenggarakan kegiatan kearsipan 

sendiri-sendiri. Dengan kata lain setiap ada surat baik surat masuk atau 

surat keluar yang sudah selesai diproses akan disimpat di tempat tersendiri 

yang disebut Sentral Arsip. Sistem pengelolaan arsip secara sentral ini 

hanya efektif dan efisien bila dilaksanakan pada kantor kecil. 

Kelebihan menggunakan asas sentralisasi : 

a. Ruang  dan peralatan arsip dapat dihemat dan petugas dapat 

mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan. 

b.  Kantor hanya menyaiapakan satu arsip dan duplikatnya dapat 

dimusnahkan. 
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             Kekurangan menggunakan asas sentralisasi : 

a. Tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan dua system 

penyimpanan yang seragam. 

b. Unit kerja yang memerlukan arsip akan memakan waktu lebih lama 

untuk memperoleh arsip yang diperlukan. 

Tujuan penggunaan asas sentralisasi yaitu ; 

a. Mempermudah penyelenggaraan penyeragaman prosedur dan peralatan 

b. Tenaga yang menangani dapat dikembangkan usahanya sehingga dapat 

memenuhi persyaratan yang dibutuhkan 

c. Penyimpanan atau kekeliruan yang dilakuakan dapat dicegah 

seminimal mungkin karena adanya saluran tunggal 

d. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung dan akan lebih efektif. 

Asas desentralisasi adalah asas penyimpanan arsip bahwa semua unit 

kerja mengelola arsipnya masing-masing. Unit organisasi yang besar 

dengan ruang kantor yang terpisah-pisah letaknya, system 

penyelenggaraan secara desentralisasi sangat sesuai dipergunakan. Semua 

kegiatan kearsipan dilaksanakan untuk unit kerja masing-masing dan di 

tempat unit kerja masing-masing. 

Kelebihan menggunakan asas desentralisasi : 

a. Pengelolaan arsip dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan unit kerja 

masing-masing. 

b. Keperluan akan arsip mudah terpenuhi, karena berada pada unit kerja 

sendiri. 
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Kekurangan menggunakan asas desentralisasi : 

a. Penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi dan dapat menimbulkan 

duplikasi arsip yang disimpan. 

b. Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip sisetiap 

unit kerja, sehingga penghematan sukar dijalanka. 

Tujuan penggunaan asas desentralisasi yaitu : 

a. Dengan kegiatan yang berbeda-beda pada masing-masing unit kerja 

dimungkinkan sistem kearsipan di masing-masing unit dapat 

menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Pengurusan arsip lebih cepat dilakukan apabila sewaktu-waktu 

diperlukan karena lokasinya tidak terlalu jauh dari penyimpanan arsip. 

c. Penyusunan arsip dapat di lakukan dengan tepat karena langsung 

dihubungkan dengan kebutuhan kegiatan pada masing-masing unitnya. 

2.5. Sistem Penyimpanan Arsip 

Sistem penyimpanan adalah sistem yang dipergunakan pada 

penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapatdiciptakan 

dan penemuan warkat yang sudah disimpan dapat diketemukan dengan 

cepat bilamana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan. 

Sistem penyimpanan pada prinsipnya adalah menyimpan berdasarkan 

kata-tangkap (Caption) dari warkat yang disimpan baik berupa huruf 

maupun angka yang disusun menurut urutan tertentu. 

Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis urutan, yaitu urutan abjad dan urutan 

angka : 
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1. Sistem penyimpanan yang berdasarkan urutan abjad adalah 

sistem-nama (sering disebut sistem abjad), sistem-geografis, 

dan sistem- subjek. 

2. Sistem penyimpanan yang berdasarkan urutan angka adalah 

sistem numerik, sistem-kronologis, dan sistem-subjek numerik 

(sistem-subjek dengan kode nomor). 

Pada umumnya sistem penyimpanan yang dapat dipakai sebagai sistem 

penyimpanan yang standar adalah sistem-abjad (sistem-nama), sistem-

numerik, sistem-geografis, dan sistem-subjek.(Amsyah, 1992:71). 

 Menurut (The Liang Gie, 1983 :219-220) mengatakan bahwa aktivitas 

pokok dalam bidang kearsipan berupa penyimpanan arsip. Dalam hal ini 

sistem penyimpanan arsip dapat di bedakan menjadi lima macam yaitu : 

a. Sistem abjad 

      Adalah sistem penyimpanan arsip yang disimpan menurut abjad dari 

nama-nama orang/organisasi utama yang tertera dalam tiap-tiap arsip 

itu. Dengan sistem menurut urut-urutan abjad ini, sepucuk surat yang 

berhubungan dengan seseorang langsung dapat diketemukan kembali 

dengan lebih cepat daripada kalau semua surat dicampur adukkan. 

b. Sistem pokok soal 

      Adalah sistem penyimpanan arsip yang disimpan menurut urutan yang 

dimuat, dalam tiap-tiap arsip bersangkutan. Isi arsip sering juga 

disebut sebagai perihal, pokok masalah, permasalahan dan pokok surat 
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atau subjek. Misal, surat yang mengenai iklan dikumpulkan menjadi 

satu dibawah judul “iklan”. 

c. Sistem geografis 

      Adalah sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada 

pengelompokan menurut nama tempat (wilayah). Sistem ini sering 

disebut juga sistem lokasi. 

d. Sistem nomor 

       Adalah sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada kode nomor 

sebagai pengganti dari nama orang/nama badan atau pokok masalah. 

Pada sistem ini nomor yang diberikan akan selamanya tetap sama dan 

tidak pernah berubah. 

e. Sistem tanggal 

      Adalah sistem penyimpanan arsip menurut urut-urutan tanggal yang 

tertera pada tiap arsip itu. Sistem ini dapat dipakai bagi arsip yang 

harus memperhatikan sesutu jangka waktu tertentu, misalnya surat-

surat tagihan. 

Pengklasifikasian sistem penyimpanan ini dilakukan agar pegawai 

kearsipan dapat dengan mudah dan cepat dalam melakukan pekerjaan 

penyimpanan arsip dan juga dalam penemuan kembali arsip yang akan 

diperlukan. 

2.6.  Sistem Peminjaman Arsip 

  Menurut buku pelaksanaan Tatalaksana Surat dan Kearsipan (TLSK) 

sistem peminjaman arsip adalah pejabat atau pegawai yang dapat 
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meminjam arsip merupakan pejabat atau pegawai yang telah mendapat 

persetujuan pimpinan unit kearsipan, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Peminjaman arsip yang diberikan kepada pejabat atau pegawai yang 

dianggap berkepentingan di bidang masalah yang bersangkutan. 

b. Peminjam arsip dengan menggunakan surat atau nota dinas dan mengisi 

formulir peminjaman arsip. 

c. Peminjaman arsip tidak diberikan membbuat salinan (fotokopi), kecuali 

mendapat ijin dari pimpinan unit kearsipan. 

d. Peminjam arsip sangat rahasia atau rahasia hanya dapat diberikan dalam 

sampul tertutup. 

    Menurut Sularso Mulyono dan kawan-kawan dalam buku Dasar-

dasar Kearsipan mengatakan bahwa meminjam arsip berarti ingin 

menggunakan arsip yang telah disimpan untuk digunakan suatu keperluan. 

Apabila terjadi peminjaman, maka terjadi pengeluaran arsip dari tempat 

simpanannya. Hal ini sama saja dengan pekerjaan pencarian kembali/ 

penemuan kembali suatu arsip. Peristiwa ini terjadi pada unit-unit 

pengelola arsip. 

Peminjaman arsip mengisi formulir pinjam (baik yang berwujud 

lembaran atau kertas) atau out slip rangkap 3. 

Ketiga lembar out slip tersebut digunakan untuk : 

1. Lembar asli sebagai pengganti arsip yang dipinjam dan 

ditempatkan       ditempat arsip tersebut diambil 
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2. Lembar duplikat sebagai bukti peminjaman bagi unit pengelola 

arsip 

3. Lembar triplikat sebagai bukti meminjam arsip bagi yang 

bersangkutan. (Sularso Mulyono, Muhsin, Marimin, 1985 : 28). 

Sistem peminjaman arsip semacam ini dilakukan agar apabila ada arsip 

yang dipinjam oleh salah satu pegawai hilang atau belum dikembalikan 

dapat dengan mudah dilacak atau diketemukan siapa yang meminjam. 

Selain itu juga dapat mengetahuai apakah arsip tersebut dipinjam atau 

tidak. 

2.7.  Prosedur Penanganan Arsip Dinamis Aktif 

Arsip dinamis dibedakan menjadi dua yaitu arsip dinamis aktif dan 

arsip dinamis inaktif. Untuk efisiensinya kedua tipe arsip tersebut 

disimpan secara terpisah. Apapun jenis dan tipe suatu organisasinya, arsip 

aktif akan lebih mudah ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu 

diperlukan jika disimpan dan ditata secara teratur. Arsip yang teratur dan 

tertib tentu dapat dengan mudah diketemukan, karena arsip merupakan 

suatu alat informasi dan referensi dasar yang sistematik yang metodenya 

dapat membantu pimpinan pada lembaga-lembaga pemerintah maupun 

swasta guna memperlancar kegiatannya. 

Prosedur penanganan arsip memiliki dua tahap yaitu prosedur 

permulaan danprosedur penyimpanan. Dimana prosedur permulaan 

meliputi kegiatan pencatatan hingga pendistribusian surat, sedangkan 

prosedur penyimpanan surat masuk dan surat keluar adalah sama, meliputi 
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Lembar 
Disposisi 

Lembar 
Pengantar 

kegiatan pemeriksaan, pengindeksaan, pengkodean, penyortiran hingga 

peletakan surat. Sedangkan prosedur penanganan arsip yang diterapkan 

pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I Yogyakarta 

memiliki dua mekanisme pengurusan surat dalam prosedur penanganan 

arsip dinamis aktif yaitu penyelesaian surat masuk dan surat keluar 

dimana tidak meninggalkan pedoman penanganan surat. 

Adapun bagan pengelolaan Surat-surat Masuk adalah : 

Penerima 
 

Pencatat Pengarah Penata 
Arsip 

Tata 
Usaha 
Penolah 

Pimpinan 
Pngolah 

Pelaksana 
Pengolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
Gambar  1 

 
 
 
 
 
 

Surat 
Keterangan : 

1 

2 

Simpan 

Dapat segera 
dimusnahkan oleh 
Pengolah karena 
tidak memerlukan 
pengolahan 
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Keterangan : 

Surat-surat masuk (rutin) diproses dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

a. Surat-surat yang diterima pada bagian penerimaan. Di sini surat-

surat disortir dan dikelompokkan sessuai dengan jenis dan 

kepentingannya untuk diteruskan ke bagian-bagian yang mengurusi 

bagi surat kabar, maajaalah brosur, ssuraat prribadi dan sebagainya. 

Untuk surat-surat dinas diteruskan ke Bagian Pencatat (Agendaris). 

b. Bagian pencatat setelah mencatat di buku agenda (kalau 

menggunakan sistem buku) atau di Lembar Pengantar (apabila 

berpedoman pada “Pola Baru Sistem Kearsipan”). Lihat Gambar : 

1, Bagian Pencatat mencatat pada Lembar Pengantar rangkap 2 

untuk disampaikan ke Bagian Pengarah surat. 

c. Pengarah memeriksa apakah sudah sesuai dengan catatan pada 

Lembar Pengantar, yang kemudian meneruskaan ke Bagian 

Pengolah surat untuk diselesaikan (melalui tatausaha  pengolah). 

Lembaar Pengantar aslinya setelah diparaf di Bagian Pengolah 

disimpan di Bagian Pengarah. 

d. Tatausaha Pengolah surat meneruskan ke Pimpinan Pengolah 

setelah duplikat Lembar Pengantar  disimpan sebagai bukti bahwa 

surat diteruskan ke pimpinan. 

e. Pimpinan Pengolah membuatkan disposisi rangkap 2 untuk 

penyelesaian surat tersebut. Lembar disposisi  duplikatnya 

disimpan dan Lembar Disposisi Asli beserta surat tersebut dikirim 
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Disposisi

Hasil pengolahan 
surat 

Surat 
ditandatangani 

Keterangan 
Lembar Disposisi 

Pertinggal 

ke pengolahan lebih lanjut, maka surat dikirim ke Penata Arsip 

(Arsiparis) melalui Tatausaha Pengolah untuk disimpan setelah 

diberikan tanda peembebas. 

f. Pelaksana Pengolah setalah menerima surat dari Pimpinan dengan 

Lembar Disposisi  Asli, melaksanakan pengolahan sesuai dengan 

isi disposisi. 

Adapun Bagan Pengurusssan Surat Keluar adalah : 

Pengirim 
 

Pencatat Pengarah Penata 
Arsip 

Tata 
Usaha 
Penolah 

Pimpinan 
Pngolah 

Pelaksana 
Pengolah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               

Gambar  2 
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Dikirim Diisi kode 

Diketik 
Tata Surat 
menyurat 

Konsep 
diteliti 

Pengonsepan 
surat 

Kartu 
kendali 
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Keterangan : 

a. Pimpinan Bagian Pengolah membuat konsep sendiri kemudian 

dikirim ke Tatausaha  untuk diketik. Atau atas dasar surat masuk 

memberikan disposisi dan minta Pelaksana Pengolah membuat 

konsepnya. 

b. Pelaksana Pengolah sesuai dengan isi disposisi membuat konsep 

dan diserahkan keembali ke Pimpinan apakah konsep yang dibuat 

sudah sesuai atau belum. Kemudian konsep diteruskaan  ke 

Tatausaha untuk diketik. 

c. Tatausaha Pengolah setelah selesai mengetik dan setelaah 

dikorreksi dikirim ke Pimpinan Pengolaah  hasil ketikan tersebut. 

d. Bagian Pencatat menerima ssurat dari Tatausaha yang rangkapnnya 

menurut kebutuhan, kemudian mencatat ke Kartu Kendali 

(rangkap3), tetapi kalau menggunakan Lembar Pengantar 

rangkapnya hanya 2, Bagian Pencatat meneruskan ke Bagian 

Pengiriman dan pertinggalnya di kirim ke Penata Arsip melalui 

Tatausaha Pengolah dengan disertai 2 lembar Kartu Kendali. 

Lembaar ketigaa di tinggal di Tatausaha Pengolah, lembar kedua 

Kartu Kendali di simpan di Penata Arsip sedangkan lembaar 

pertama disimpannya. 

e. Bagian Pengirim menerima surat Asli dan tembusan-tembusan 

sesuai dengan keperluan. Setelah meneliti kelengkapan surat (kalau 

ada lampiran) kemudian mengirim surat Asli dan tembusan (kalau 

ada) ke alamat masing-masing baik lewat pos maupun dengan 

diantar sendiri.        

 



 26

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penulisan penelitian ini dibutuhkan data-data  dengan  

menggunakan  metode-metode  tertentu.  Maksud  dari  metode penulisan 

yaitu cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan atau mengetahui data-

data atau sumber-sumber secara lengkap dan tepat dalam pencapaian tujuan 

penulisan. 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi praktek kerja lapangan yang dilakukan oleh penulis pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta Jl Teuku Umar  

No.47 Semarang. 

3.2. Obyek Kajian 

 Obyek kajian penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian  (Suharsimi Arikunto, 2002:96). Adapun 

obyek kajian dalam penelitian yang penulis  lakukan adalah penanganan 

arsip dinamis aktif pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan 

D.I Yogyakarta Jl. Teuku Umar No.47 Semarang. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data  yang digunakan penulis dalam laporan ini 

adalah : 
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3.3.1. Metode observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

saluruh alat indera (Suharsimi Arikunto, 2002:133). Dalam hal ini 

penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai penanganan 

arsip dinamis aktif pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah 

dan D.I Yogyakarta. 

3.3.2.  Metode wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu cara mengumpulkan  data 

dengan dialog langsung yang dilakukan oleh pewawancara (inteviewe) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer) 

(Suharsimi Arikunto, 2002:132). Metode wawancara digunakan 

penulis untukmendapatkan data dengan cara mengajukan pertanyaan 

kepada unit organisasi yang terkait dalam penanganan arsip dinamis 

aktif pada  PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I 

Yogyakarta. 

3.3.3.  Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

penulis dengan mempergunakan buku atau referensi yang berkaitan 

dengan masalah yang sedang dibahas. Kepustakaan dilakukan oleh 

penulis dengan cara membaca buku dan literatur yang terkait dengan 

penanganan arsip dinamis aktif pada PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 
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3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Teknik Penyajian Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan 

dalam penyusunan tugas akhir ini dan untuk diperoleh suatu kesimpulan 

maka data yag terkumpul akan dianalisis dengan analisis kualitatif dengan 

langkah-langkah yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam 

suatu pendataan. Penyajian data pemilihan ini dipergunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang 

terjadi bersifat umum dan kemngkinan yang dihadapi serta solusinya. 

  3.4.2. Metode Analisis Data 

Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan 

analisis.Secara umum  analisis data yang digunakan adalah secara 

kualitatif yaitu analisis  yang tidak didasarkan pada perhitungan statistika 

yang berbentuk kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan 

dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dalam bentuk 

laporan. 
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BAB  IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

    Sejarah dan perkembangan PT. PLN (Persero) dapat dibagi dalam 

beberapa periode sebagai berikut : 

1. Periode sebelum tahun 1943 

Perusahaan kelistrikan di Indonesia dirintis oleh perusahaan swasta 

Belanda seperti NV.ANIEM, NV.GEDE, dan NV.OGEM. 

2. Periode tahun 1943-1945 

Pada waktu pendudukan Jepang perusahaan listrik swasta Belanda 

dikuasai secara keseluruhan oleh pemerintahan Jepang dan dikelola 

menurut situasi daerah. 

3. Periode tahun 1945-1950 

Perusahaan listrik dan gas diambil alih oleh Indonesia dan dibentuk 

Jawatan Listrik dan gas di Yogyakarta dengan dikeluarkan Ketetapan 

Presiden RI No.1/s.d/1945 tanggal 27 Oktober 1945. 

Pada masa Agresi Belanda I (19 Desember 1948) perusahaan listrik 

kembali dikuasai Belanda. 

Pada masa Agresi Belanda II Kantor Jawatan Listrik dikuasai oleh 

Belanda kecuali Aceh. 
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Tahun 1950 Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi Jawatan Listrik 

dan Gas milik Belanda. 

4. Periode tahun 1950-1966 

Tahun 1952 Jawatan Tenaga membawahi perusahaan negara untuk 

pembangkitan tenaga listrik (PENUPETEL) kemudian diperluas 

dengan membawahi perusahaan negara untuk Distribusi Tenaga Listrik 

(PENUDITEL). Berdasarkan keppres No.163 tanggal 3 Oktober 1953. 

Tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik Belanda yaitu jika 

konsesi pengusahanya telah berakhir, maka beberapa perusahaan listrik 

milik swasta tersebut diambil alih dan digabungkan ke Jawatan 

Tenaga. 

Tahun 1958 Pemerintah RI dan DPR menerbitkan Undang-Undang 

tentang nasionalisasi perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Jawatan 

tenaga diubah menjadi perusahaan umum dan tenaga listrik No. 

P.25/45/17 tanggal 23 September 1958. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan 

negara melalui PP No.67 tahun 1961 dibentuk Badan Pimpinan 

Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang mengelola semua 

perusahaan listrik, gas dan kokas dalam satu wadah organisasi. 

5. Periode tahun 1967-1985 

Tahun 1975 PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum melalui PP No. 

18 pada kabinet pembangunan III dibentuk Departemen Pertambangan 

dan Energi. 



 31

6. Periode tahun1985-Agustus 1985 

Pemerintah bersama DPR menetapkan UU No.15 tahun 1985 tentang 

ketenagalistrikan, dan sebagai pengejawantahan Undang-Undang 

tersebut pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 

1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. 

Berdasarkan Undang-Undang dan PP tersebut ditetapkan bahwa PLN 

merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Sesuai 

dengan makna yang terkandung di dalam Undang-Undang dan PP 

tersebut diatas pemerintah menetapkan PP RI No. 17 tahun 1990 

tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara. 

7. Periode tahun 1994-sekarang 

Pada periode ini perusahaan mengalami perubahan bentuk dari 

Perusahaan Umum Listrik Negara menjadi Persero. 

Dasar hukum perubahaan bentuk tersebut adalah : 

a. Surat Mensekneg kepada Mentri Keuangan No. B-

205/M.Segneg/11/1993 tanggal 16 November 1993 Perihal : 

Pengalihan Badan Usaha Perum Listrik Negara menjadi Persero. 

b. Keputusan Mentri Pertambangan dan Energi No. 

4564.K/702/M.PE/1993 tanggal 17 Desember 1993 tentang : Tim 

Pengalihan Bentuk Perusahaan Listrik negara menjadi PT. PLN 

(Persero). 
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c. Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara        

No.167.K/058/DIR/1993 tanggal 20 Desember 1993. Tentang 

Penyiapan Perusahaan Badan Usaha Perusahaan Listrik Negara 

menjadi Persero. 

d. PP RI No. 23/1994 tanggal  16 April 1994 tentang bentuk 

perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (Persero). Pada 

tanggal 30 Juli 1994 dengan akta No. 169 Notaris Sutjipto SH di 

Jakarta. Perseroan Terbatas didirikan dengan nama Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat “ PT 

PLN (Persero)”. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Mentri 

Kehakiman Repiblik Indonesia dengan Keputusan No. C-2-11.519 

HT.01. tahun 1994 tanggal 1 Agustus 1994. 

4.1.2 Misi dan Visi Perusahaan 

1. Visi Perusahaan 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang tumbuh berkembang, 

unggul, dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

Menjadi Perusahaan Listrik Regional setara kelas dunia yang 

berorientasi kepada: pelanggan, unggul dan mandiri. 

2. Misi Perusahaan 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan (usaha distribusi, agen 

penjualan dan usaha penjualan tenaga listrik) dan usaha 

lainnya yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, 

anggota perusahaan, dan pemegang saham. 
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b.Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong 

kegiatan ekonomi. 

d.Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

4.1.3 Ruang Lingkup dan Daerah Pelayanan 

1. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik khususnya adalah 

usaha distribusi, usaha penjualan tenaga listrik dan agen 

penjualan tenaga listrik melalui optimalisasi seluruh sumber 

daya secara efisien, efektif dan sinergis. 

b. Penerimaan hasil penjualan tenaga listrik yang terjamin. 

c. Peningkatan kualitas mutu pelayanan pada profitabilitas 

perusahaan. 

d. Penciptaan iklim kerja yang produktif. 

2. Daerah Pelayanan 

       PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. 

Yogyakarta mempunyai daerah pelayanan yang cukup luas, yang 

meliputi 2 (dua) propinsi yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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Untuk menjangkau pelanggan yang tersebar di kedua 

propinsi, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. 

Yogyakarta  mempunyai 11 (sebelas) Aera Pelayanan dan Jaringan 

(APJ) yang terdiri dari unit pelayanan, unit jaringan, dan unit 

pelayanan dan jaringan. Adapun sebelas area pelayanan dan 

jaringan yang dimaksud adalah : 

1) Area Pelayanan dan Jaringan Semarang 

2) Area Pelayanan dan Jaringan Purwokerto 

3) Area Pelayanan dan Jaringan Magelang 

4) Area Pelayanan dan Jaringan Surakarta 

5) Area Pelayanan dan Jaringan Tegal 

6) Area Pelayanan dan Jaringan Kudus 

7) Area Pelayanan dan Jaringan Yogyakarta 

8) Area Pelayanan dan Jaringan Salatiga 

9) Area Pelayanan dan Jaringan Klaten 

10) Area Pelayanan dan Jaringan Pekalongan 

11) Area Pelayanan dan Jaringan Cilacap 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Sebelum membahas mengenai srtuktur organisasi PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, ada baiknya 

mengetahui lebih    dahulu pengertian organisasi secara umum. 

Seperti yang kita ketahui organisasi adalah suatu kerja yang 

dijalankan oleh sekelompok orang guna mencapai tujuan tertentu. 
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Sehingga dalam sebuah organisasi terdapat tiga unsure penting 

yang saling berhubungan yaitu : 

1. Adanya sekelompok orang ; 

2. Adanya kerjasama sekelompok orang; 

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai dalam kerjasama 

tersebut.(The Liang Gie,1983:62) 

Dengan pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa suatu perusahaan akan selalu membutuhkan organisasi yang 

baik dan teratur, agar tujuan perusahaan dapat tercapai, termasuk 

juga pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan 

D.I.Yogyakarta. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuatlah kerangka 

organisasi yang menunjukan suatu pembagian tugas, tanggung 

jawab dan wewenang dari masing-masing bagian untuk 

memudahkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari (operasional) 

dan pengawasannya. 

Adapun pengertian struktur organisasi adalah suatu 

kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan diantara orang 

maupun bidang-bidang kerja antar satu dengan yang 

lainnya,sehingga akan didapatkan tentang penjelasan mengenai 

kedudukan,wewenang, dan tanggung jawab masing-masing dalam 

suatu ketentuan yang terarah dan teratur dengan baik. (The Liang 

Gie,1983:72) 

Untuk mengetahui lebih jelas struktur organisasi pada PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta adalah 

sebagai berikut : 



 36

   4.1.5 Job Deskripsi 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan perusahaan guna 

mencapai tujuan yang telah ditentukan,diperlukan adanya wadah 

agar terdapat suatu keteraturan arah dan tujuan yang dikehendaki, 

yaitu tempat dan wadah dalam bentuk organisasi. 

Dalam perusahaan sudah pasti mempunyai susunan 

organisasi, struktur organiasasi yang menunjukkan hubungan-

hubungan antara fungsi-fungsi dan bagian-bagian atau posisi-

posisi, maupun orang-orang yang mempunnyai kedudukan, tugas, 

wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. 

Agar kegiatan dalam organisasi dapat berjalan lancar sesuai 

dengan yang dimaksud, maka diperlakukan pembagian tugas sesuai 

dengan tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Dengan  

demikian masing-masing bagian dalam organisasi dapat 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang ada, 

untuk itu diperlukan struktur organisasi yang baik. 

Tujuan dibentuknya struktur organisasi dalam perusahaan 

adalah untuk memudahkan pimpinan perusahaan dalam 

melaksanakan tugas yang telah dibagi sesuai dengan bidang 

masing-masing, juga menunjukkan alur wewenang dan tanggung 

jawab karyawan dalam suatu perusahaan. 

Berdasarkan struktur organisasi yang ada pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta (terlampir), 
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dapat diuraikan job diskripsi atau wewenang dan tanggung jawab 

dengan masing-masing jabatan sesuai dengan surat KEPUTUSAN 

GENERAL MANAJER PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI 

JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA 

NO.122.K/021/GM/2003 TENTANG ORGANISASI KANTOR 

INDUK PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TENGAH 

DAN D.I. YOGYAKARTA sebagai berikut : 

1. General Manajer 

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab General 

Manager adalah memimpin, mengurus dan mengelola, 

menguasai, memelihara, mewakili perusahaan di dalam 

maupun di luar pengadilan. Selain itu juga melaksanakan 

kebijakan umum dalam mengurus distribusi yang telah 

digariskan oleh Direksi. Menetapkan gaji, pensiun atau jaminan 

hari tua dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

2. Bidang Perencanaan 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan 

membawai beberapa Sub Bidang dan dibantu oleh Fungsional 

Ahli. Fungsional Ahli tersebut antara lain : 

 

 

 



 38

1. Deputi Manajer Perencanaan korporat 

Berjanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), 

penyusunan dan evaluasi kinerja, penyusunan Laporan 

Manajer & Listrik Pedesaan. 

2. Deputi Manajer Perencanaan Sistim Kelistrikan 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan 

RUPTL &RJPP, penyusunan prakitan kebutuhan tenaga 

listrik & proyeksi keuangan, strategi dan pengembangan 

sisem kelistrikan, penyusunan metoda evaluasi kelayakan 

investasi dan penilaian finansialnya. 

3. Deputi Manajer Sistim Informasi 

Bertanggung jawab atas pelaksaan kegiatan penyusunan 

Rencana pengembangan sistim & aplikasi teknologi 

informasi, penyusunan, pengendalian aplikasi – aplikasi 

teknologi informasi, penyiapan SOP pengelolaan aplikasi 

sistim informasi. 

3. Bidang Distribusi 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Distribusi 

membawahi beberapa Sub Bidang dan dibantu oleh Fungsional 

Ahli. Fungsional Ahli tersebut antara lain : 

1. Deputi Manajer Perencanaan dan Pengembangan Sistim 

Operasi Distribusi 
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Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perencanaan 

operasi & pemeliharaan jaringan serta pengembangan 

sarana komunikasi. 

2. Deputi Manajer Pengendalian Sistim Operasi Distribusi 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengendalian 

operasi dan pemeliharaan distribusi, perbekalan, 

pengendalian mutu tegangan pelayanan. 

3. Deputi Manajer Efisiensi & keandalan Sistem Distribusi 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan implementasi efisiensi 

dan keandalan sistem jaringan distribusi. 

4.  Bidang Niaga 

 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Niaga 

membawahi beberapa Sub Bidang dibantu oleh Fungsional 

Ahli. Fungsional Ahli tersebut antara lain : 

1. Deputi Manajer Bisnis dan Pemasaran Energi 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang 

berkaitan dengan pengelolaan bisnis dan pemasaran energi 

yang meliputi penyusunan strategi pemasaran, rencana 

pembelian & penjualan energi, rencana pendapatan, 

pengembangan bisnis energi, dan mekanisme interaksi 

antar unit pelaksana. 

 

 



 40

2. Deputi Manajer Administrasi Pelanggan 

 Bertanggung jawab atas pelaksanaan yang berkaitan 

dengan pengelolaan administrasi tata usaha pelanggan yang 

meliputi pencatatan data pelanggan, perjanjian jual beli 

tenaga listrik, pembacaan meter, pembuatan rekening dan 

penagihan, data pengendalian piutang, dan mekanisme 

interaksi antar unit pelaksana. 

3. Deputi Manajer Strategi Pelayanan Pelanggan 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang 

berkaitan dengan strategi pelayanan elanggan yang meliputi 

penyusunan strategi pelayanan pelanggan, standarisasi 

mutu pelayanan, peningkatan dan advokasi Pelayanan, dan 

mekanisme interaksi antar unit pelaksana. 

5.  Bidang Keuangan 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Keuangan 

membawahi beberapa Sub Bidang dan dibantu oleh Fungsional 

Ahli. Fungsional Ahli tersebut antara lain : 

1. Deputi Manajer Keuangan 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengendalian 

kas pendapatan pengelolaan keuangan. 

2. Deputi Manajer Akuntansi 

 Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan akuntansi 

Anggaran Tunai (AT), Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) 

dan akuntansi biaya. 
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3. Deputi Manajer Pengendalian Anggaran 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengendalian 

anggaran investasi dan operasi. 

6. Bidang SDM dan Organisasi 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang SDM dan 

Organisasi membawahi beberapa Sub Bidang dan dibantu oleh 

Fungsional Ahli. Fungsional Ahli tersebut antara lain : 

1. Deputi Manajer Perencanaan & Pengembangan SDM 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembinaan 

dan pengembangan SDM yang meliputi penyelenggaraan 

assessment pegawai, diklat pegawai, evaluasi mutasi 

pegawai. 

2. Deputi Manajer Administrasi SDM 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tata usaha 

kepegawaia, penggajian, kesejahteraan pegawai, 

pengelolaan pensiun & kesehatan pegawai. 

7.  Bidang Komunikasi, Hukum dan Administrasi 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang 

Komunikasi, Hukum dan Administrasi membawahi beberapa 

Sub Bidang dan dibantu oleh Fungsional Ahli. Fungsional Ahli 

tersebut antara lain : 
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1. Deputi Manajer Hukum 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pelayanaan 

jasa hokum dan kajian atas produk-produk hukum. 

2.  Deputi Manajer Administrasi Umum dan Fasilitas 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

Administrasi Umum (Kesekretariatan & Pelayanan Umum) 

dan pengelolaan Fasilitas Kantor. 

3.  Deputi Manajer Hubungan Masyarakat 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan 

Kehumasan (Public Relation). Peduli Lingkungan 

(Community Development), PUKK dan perpustakaan. 

8.  Audit Internal 

Dalam melaksanakan tugasnya pada Audit Internal membawahi 

beberapa Fungsional Ahli yang sesuai dengan bidang tugasnya. 

Fungsional Ahli tersebut antara lain : 

1.  Audit Internal Bidang Teknik 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan 

pada Bidang Teknik yang meliputi kegiatan konstruksi dan 

distribusi. 

2. Audit Internal Bidang Keuangan 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan 

pada Bidang Keungan yang meliputi kegiatan audit 

penggunaan & pengelolaan anggaran, keuangan, pelayanan 
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pelanggan, serta mengevaluasi hasil pemeriksaan yang 

sudah dilaksanakan. 

3. Audit Internal Bidang Administrasi 

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan 

pada Bidang Administrasi yang meliputi audit kegiatan 

mutasi/rotasi, manajemen untuk kerja, disiplin pegawai dan 

kesejahteraan pegawai. 

4.1.6 Deskripsi dan Analisis 

4.1.6.1  Prosedur Penanganan Arsip Dinamis Aktif 

Penanganan arsip dinamis aktif pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta sudah dilakukan sejak 

perusahaan tersebut ada. Akan tetapi pada waktu itu penataan arsip 

masih dilakukan dengan cara manual dan tidak teratur. Sehingga 

masih ada arsip yang hilang. Namun setelah ada keputusan dari 

direksi tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana surat dan 

kearsipan penanganan arsip lebih baik. 

Untuk memudahkan penanganan arsip, PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta menggunakan 2 (dua) 

tahapan yang perlu dilalui, yaitu : 

1. Pedoman Penanganan Surat 

2. Mekanisme Pengurusan Surat 
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4.1.6.2 Asas Penyimpanan Arsip Dinamis Aktif 

Asas penyimpanan pada  PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah asas sentralisasi dan asas 

desentralisasi. 

                 Asas sentralisasi adalah asas pengaturan 

tatalaksana kearsipan yang dilakukan secara terpusat di pusat arsip 

perusahaan, digunakan dalam hal : 

a. Penentuan kebijaksanaan pelaksanaan sistem tatalaksana 

kearsipan. 

b. Penyerahan pengelolaan arsip statis ke arsip nasional Republik 

Indonesia. 

c. Pemusnahan arsip perusahaan 

d. Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan kebijaksanaan 

sebagaimana dimaksud pada butir a di atas. 

           Asas sentralisasi pada sub bidang administrasi 

umum dan fasilitas, pengaturan tatalaksana surat dilakukan secara 

terpusat dalam hal ini ditangani sendiri oleh bidang tersebut. 

          Asas desentralisasi adalah asas pengaturan 

tatalaksana kearsipan yang dilaksanakan di unit kearsipan sub unit 

organisasi, unit kearsipan unit organisasi atau unit tata usaha pusat 

organisasi, digunakan dalam hal : 
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a. Menjamin keselamatan arsip yang masih menjadi tanggung 

jawab unit kearsipan sub unit organisasi, unit kearsipan unit 

organisasi atau unit tata usaha pusat organisasi. 

b. Pemindahan pengelolaan arsip dinamis inaktif dari unit 

kearsipa sub unit organisasi ke unit kearsipan unit organisasi. 

c. Pemindahan pengelolaan arsip dinamis inaktif dari unit 

kearsipan unit organisasi ke pusat arsip perusahaan. 

d. Pemindahan pengelolaan arsip dinamis inaktif dari unit tata 

usaha pusat organisasi ke pusat arsip perusahaan. 

e. Pemusnahan arsip di lingkungan unit organisasi. 

Asas desentralisasi pada bidang ini, pengaturan tatalaksana 

surat dilakukan di unit pengolah, dalam hal ini pada unit bidang 

masing-masing PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I 

Yogyakarta. 

4.1.6.3  Kendala Dalam Menangani Arsip yang dialami oleh PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta 

 Kendala yang dialami oleh PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta selama ini adalah : 

a. Penataan arsip yang kurang optimal, ini disebabkan faktor 

kebiasaan petugas yang tidak sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan tatalaksana surat dan kearsipan yang diterbitkan 

berdasarkan keputusan Direksi PT. PLN (Persero) nomor : 

300.K/010/DIR/2004. Selain itu juga karena petugas arsip yang 
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kurang wawasan mengenai arsip, ini dikarenakan petugas arsip 

yang hanya lulusan umum. Sehingga pengetahuan mengenai 

arsip kurang. 

b. Pencatatan menggunakan lebih dari 1 (satu) buku agenda 

menyebabkan pelaksanaan kegiatan penanganan surat kurang 

efisien, karena rata-rata volume surat yang masuk tidaklah 

sedikit. 

c. Ruang tempat penyimpanan arsip pada sub bidang administrasi 

umum dan fasilitas masih bercampur antara arsip dinamis aktif 

dan inaktif. Selain itu tempat tersebut juga digunakan untuk 

menyimpan peralatan yang menunjang kearsipan dan juga 

peralatan lainnya. 

d. Penataan arsip yang dilakukan pada sub bidang administrasi 

umum dan fasilitas masih belum teratur. Hal ini disebabkan 

karena tempat yang terbatas untuk tempat tersebut tidak hanya 

digunakan untuk menyimpan arsip saja sehingga menyebabkan 

tempat terlihat penuh dengan penataan terlihat kurang rapi serta 

kesulitan dalam pencarian arsip apabila sewaktu-waktu 

dibutuhkan. 

e. Penumpukan arsip dinamis arsip dan arsip dinamis inaktif yang 

sudah tidak diperlukan mengakibatkan terhambatnya kegiatan 

pengarsipan, arsip sulit kembali ditemukan bila diperlukan. Hal 

ini dikarenakan belum ada pemindahan arsip dinamis inaktif. 
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4.1.6.4 Penataan, Penyimpanan Arsip Dinamis Aktif beserta 

Proses Peminjaman arsip pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta 

Penanganan arsip dinamis aktif pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta terdapat dua cara yaitu : 

1.  Penataan arsip Konvesional 

Penataan arsip konvesional dilakukan secara terus menerus   

dimaksudkan untuk penyajian yang cepat, tepat, lengkap dan 

menyeluruh berdasarkan kebutuhan informasi bagi manajemen. 

2.  Penataan arsip media baru 

Pola penataan arsip media baru pada prinsipnya sama seperti yang 

dimaksud pada penataan arsip konvesional, dan tetap 

menggunakan pola penataan berdasarkan masalah. 

 Penyimpanan arsip pada PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta terpusat pada sub bidang 

administrasi umum dan fasilitas. Sistem penyimpanan tersebut 

menggunakan dua cara yaitu secara komputerisasi dan manual. Dengan 

adanya dua cara tersebut dapat saling melengkapi apabila diantara 

salah satu tidak dapat dilakukan atau ditemukan penyimpanan arsip 

secara komputerisasi disimpan dalam file komputer. Arsip yang 

tersimpan dalam komputer dapat diakses sewaktu-waktu jika 

diperlukan. Dengan begitu akan membantu mempermudah pencarian 

data. 
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Penyimpanan secara manual dilakukan melalui buku 

agenda. Hal ini dilakukan untuk mengamtisipasi apabila program 

komputer mengalami kerusakan. 

Kapasitas penyimpanan arsip dinamis aktif pada sub bidang 

administrasi umum dan fasilitas tidak sama dengan sub bidang lain. 

Pada sub bidang administrasi umum dan fasilitas lebih banyak 

dibanding dengan sub bidang lain missal sub bidang SDM dan 

Organisasi. Pada sub bidang SDM dan Organisasi dalam waktu 1 

(satu) tahun bisa hanya 8 sampai 10 odner saja sedangkan pada sub 

bidang administrasi umum dan fasilitas bisa mencapai lebih 10 odner 

semua itu tergantung tebal tipisnya arsip. Sedangkan 1 odner sendiri 

bisa hanya menyimpan 10 arsip dan juga bisa lebih tergantung tebal 

tipisnya arsip itu sendiri itu pada sub bidang SDM dan Organisasi 

sedangkan pada sub bidang administrasi umum dan fasilitas 1 

odnernya bisa menyimpan 500-600 arsip tergantung tebal tipisnya 

arsip. 

Lama penyimpanan arsip pada PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta tergantung bentuk arsip itu sendiri 

missal arsip berharga sepetri sertifikat bisa disimpan sampai lebih dari 

10 tahun. Sedangkan kalau arsip biasa, disimpan hanya 10 tahun. Akan 

tetapi setiap tahunnya mengalami penyusutan. 
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Prosedur peminjaman pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan D.I Yogyakarta hanya diberikan kepada pejabat atau 

pegawai yang dapat meminjam arsip dan telah mendapat persetujuan 

pimpinan unit kearsipan. Peminjam arsip hanya mengisi buku bon 

arsip. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Prosedur Penataan Arsip Dinamis Aktif  pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta 

Pada hakekatnya arsip merupakan informasi yang terekam, baik 

dibuat maupun diterima sebagai nyata pelakasanakan kegiatan 

administrasi atau bukti transaksi organisasi. 

Sebagai bukti transaksi organisasi, penggunaan arsip harus 

memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi aspek 

pertanggungjawab administrasi maupun keterbukaan informasi. 

Setiap pekerjaan atau kegiatan mempunyai urutan langkah untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang bersangkutan sejak permulaan hingga 

selesai. Langkah tersebut disebut prosedur kearsipan. Prosedur 

Kearsipan terdiri dari prosedur permulaan dan prosedur penyimpanan. 

Prosedur permulaan untuk surat masuk meliputi kegiatan-kegiatan 

administrasi pencatatan, pendistribusian dan pengolahan. Untuk surat 

keluar meliputi kegiatan-kegiatan administrasi pembuatan surat, 

pencatatan dan pengiriman. 
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Prosedur penyimpanan untuk surat masuk dan surat keluar (arsip 

atau pertinggal) adalah sama, yaitu meliputi kegiatan pemeriksaan, 

mengindeks, mengkode, menyortir, dan meletakkan. 

Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I 

Yogyakarta penanganan arsip yang dipakai pada instansi yaitu 

menggunakan pedoman petunjuk pelaksanaan tatalaksana surat dan 

kearsipan (TLSK) PT. PLN (Persero) yang berdasarkan keputusan 

direksi PT. PLN (Persero) nomor : 300.K/010/DIR/2004  tanggal 31 

Desember 2004. 

Oleh karena itu, semua yang berhubungan dengan system 

pengurusan surat dan kearsipan baik itu yang ada pada sub bidang 

administrasi umum dan fasilitas maupun pada sub bidang yang lain 

missal pada sub bidang SDM dan Organisasi yaitu sama. Namun yang 

membedakan hanyalah bentuk formulir pengendalian surat masuk 

manual. (lampiran 1 dan 2). Ini dikarenakan pada sub bidang 

administrasi umum dan fasilitas merupakan pusat pengolahan dan 

penyimpanan arsip. 

Pada sub bidang administrasi umum dan fasilitas yang merupakan 

pusat pengolahan surat dan arsip sehingga kalau ada surat masuk yang 

menerima adalah bagian bidang ini setelah surat tersebut diterima dan 

dicataat pada buku agenda baru kemudian diteruskan ke bidang lain 

sesuai dengan bidang yang dituju. Begitu pula dengan surat keluar, surat 

yang akan dikirim, dicatat pada sub bidang administrasi umum dan 
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fasilitas. Oleh karena itu bagian ini mempunyai salinan untuk surat 

keluar tersebut. 

Penanganan arsip pada sub bidang administrasi umum dan fasilitas 

menggunakan kode pokok masalah. Pemberian kode tersebut bertujuan 

untuk mempermudah dalam penanganan arsip begitu juga pada sub 

bidang yang lainnya. 

Kode pokok masalah yang dipergunakan dalam pemberian nomor 

surat masuk maupun surat keluar dalam bentuk angka. Kode-kode pokok 

tersebut adalah : 

                                 0 = Manajemen 

1 = Ketenagalistrikan 

2 = Penelitian dan pengembangan 

3 = Pendidikan dan pelatihan 

4 = Kepegawaian/SDM dan Organisasi 

5 = Keuangan 

6 = Logistik 

7 = Pihak lain (Khusus arsip surat masuk) 

   Keterangan : 

Kode 0 – kode 6 merupakan kode – kode yang sesuai dengan petunjuk 

tatalaksana surat dan kearsipan (TLSK) sedangkan kode 7 hanya 

digunakan untuk mempermudah dalam proses penanganan surat 

khususnya arsip surat masuk.  
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   Mekanisme pengurusan surat pun terdiri dari dua penyelesaian, 

yaitu : 

              1.  Penyelesaian Surat Masuk 

 Semua surat masuk yang dialamatkan kepada PT. PLN (Persero)  

Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta diterima di bagian 

resepsionis atau pos Satpam dan langsung dikirim pada sub bidang 

administrasi umum dan fasilitas kemudian untuk diproses lebih lanjut. 

Surat masuk dicatat kedalam buku agenda. Selain dicatat secara manual, 

juga dicatat pada file dalam komputer. Surat yang masuk dicatat dalam 

agenda kemudian discan ke dalam komputer dan dicatat kembali ke 

dalam buku ekspedisi bagian masing-masing. Surat yang sudah selesai 

disimpan dalam map odner yang berisi dalam satu pokok permasalahan. 

Map odner yang berisi arsip ditata dalam satu lemari bentuk mobile file 

yang telah dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan, sehingga 

akan lebih mudah dalam pencarian arsip. 

 Dalam sehari pada sub bidang administrasi umum dan fasilitas 

dapat menyelesaikan kurang lebih 30 surat. Asas sentralisasi digunakan 

dalam penanganan surat masuk tersebut. Untuk penyelesaian surat 

masuk terdiri dari beberapa tahapan yang perlu dilakukan, yaitu :  

a.  Penerimaan 

Surat yang telah diterima di sub bidang administrasi umum dan 

fasilitas langsung dipisahkan berdasarkan kepentingan surat tersebut. 

Surat tersebut termasuk kedalam surat bias, surat penting, surat 
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segera atau surat sangat segara. Biasanya untuk surat penting, segera 

dan sangat segera diproritaskan dalam penanganannya agar cepat 

disampaikan kepada yang bersangkutan. Untuk surat rahasia tidak 

boleh dibuka oleh petugas (masih dalam sampul tertutup). 

b.  Pencatatan 

Sebelum dilakukan pencatatan, surat yang diterima dipisahkan sesuai 

dengan kode masalah. Surat yang telah dipisah berdasarkan kode 

masalah tersebut kemudian dicatat kedalam buku agenda. 

Agenda Surat Masuk 

No. 
Urut 

Tanggal 
Penerimaan 

No. 
Tgl 
Surat

Perihal Asal 
Surat

Ditujukan
Kepada 

Diteruskan 
Kepada 

Kode Ket 

         

Sumber PT. PLN (Persero) 

Keterangan : 

a. Kolom tanggal penerimaan dan tanggal surat berdasarkan tanggal surat 

tersebut masuk dan diterima pada sub bidang administrasi umum dan 

fasilitas. 

b. Kolom perihal diisi sesuai dengan perihal atau masalah surat tersebut 

dan nomor yang tercantum pada surat. 

c. Kolom asal surat diisi apakah dari area pelayanan dan jaringan PT. 

PLN di daerah lain atau dari pihak ketiga selain dari kalangan PT. PLN 

sendiri. 
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d. Kolom ditujukan dan diteruskan berdasarkan surat tersebut untuk yang 

bersangkutan. 

e. Kolom Kode berdasarkan kode masalah dan keterangan untuk lain-

lain. 

Selain dicatat dengan menggunakan buku agenda, surat yang 

telah masuk harus terlebih dahulu discan fisiknya kedalam komputer. 

Setelah hasil scan masuk kedalam komputer, maka pimpinan atau 

manager tiap-tiap bidang tidak perlu menggunakan fisik surat yang 

masih diproses pada sub bidang administrasi umum dan fasilitas. Karena 

mereka dapat langsung mengakses secara online kedalam komputer 

mereka sendiri. Apabila sewaktu-waktu system komputer tidak dapat 

digunakan, maka scan tidak dapat dilakukan sehingga surat masuk 

diberikan formulir pengendalian surat masuk manual. (lampiran 2). 

Daftar pengendalian surat masuk tersebut nantinya menempel pada surat 

yang bersangkutan. 

c. Penerusan 

Surat yang sudah discan dan dicatat dalam buku agenda kemudian 

diteruskan dengan dicatat pada buku ekspedisi untuk diteruskan dan 

diedarkan pada tiap-tiap bagian yang berwenang menerima surat. 

Dalam hal ini buku ekspedisi yang sering digunakan adalah : 
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Buku Ekspedisi 

Tanggal  
         

Ditujukan 
Kepada 
 

Nomor 
Agenda 
 

No.Surat
 

Masalah
 

Tanda Terima 
 

      

Sumber PT. PLN (Persero) 

Keterangan : 

a. Kolom tanggal berisi tanggal diterimanya surat. 

b. Kolom ditujukan kepada berisi surat untuk yang bersangkutan. 

c. Kolom nomor agenda berisi berdasarkan nomor pokok masalah surat. 

d. Kolom nomor surat berisi nomor surat yang tertera pada surat tersebut. 

e. Kolom masalah diisi perihal surat dan tanda terima berisi oleh paraf 

petugas yang bersangkutan. 

d. Pengelolaan 

Surat yang sudah diterima, dicatat lalu dikelola dan ditangani untuk 

penyelesaian lebih lanjut. Proses pengelolaan surat dengan membaca 

dan mempelajari isi atau materi surat kemudian diambil langkah 

pengurusan surat. Apakah surat tersebut perlu dibuatkan balasan atau 

hanya surat biasa saja. 

e. Penyimpanan 

Surat yang ditujukan langsung pada sub bidang administrasi umum 

dan fasilitas disimpan sandiri pada bidang tersebut. Surat yang telah 

diproses untuk bidang lain, sub bidang administrasi umum dan 

fasilitas menyimpan salinannya dalam komputer dan dicatat pada 
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buku agenda. Arsip tersebut disimpan pada map odner dan kemudian 

dimasukkan dalam filing kabinet. Berdasarkan kode masalah. 

   2.  Penyelesaian Surat Keluar 

Surat keluar adalah surat yang ditujukan  kepada satuan 

administrasi, instansi pemerintah, atau swasta. Penyelesaian surat keluar 

meliputi surat yang mengatur dan tidak mengatur, baik yang mempunyai 

bobot (penting dan biasa), keamanan infotmasi (sangat rahasia, rahasia, 

terbetas) maupun penyampaiannya (sangat segera, segera, biasa). 

Beberapa tahapan dalam penyelasaian surat keluar, yaitu : 

a. Rancangan 

Pembuatan rancangan surat berdasarkan konseptor atau pemrakarsa 

surat di tiap-tiap bidang. Surat disetujui oleh Manajer bidang, Deputi 

Manajer  yang bertanggung jawab terhadap pembuatan rancangan surat. 

Kemudian dikoordinasikan  oleh  konseptor  atau  pemrakarsa  pada  

tiap-tiap  bidang. 

b. Penetapan 

Hasil perumusan rancangan kemudian diberi paraf oleh konseptor 

atau pemrakarsa untuk kemudian mendapatkan penetapan dari Manajer 

bidang, Deputi Manajer  yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

c. Pengetikan 

Setelah surat tersebut ditetapkan, rancangan surat diketik rangkap 

tiga dalam bentuk asli oleh konseptor atau pemrakarsa. 
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d. Pengesahan 

Rancangan yang telah mendapatkan penetapan, ditandatangani oleh 

General Manager atau manajer bidang. Surat kemudian diserahkan pada 

sub bidang administrasi umum dan fasilitas untuk diberi nomor surat dan 

dibuatkan daftar pengantarnya. (Lampiran 3). 

Semua surat keluar melalui satu pintu yaitu pada sub bidang 

administrasi umum dan fasilitas, sehingga semua surat yang telah 

disahkan melalui bidang tersebut. Surat juga dicatat dalam buku agenda, 

yaitu berupa nomor urut surat dan tujuan surat. Selain itu, surat dicatat 

dalam komputer berbasis online. Untuk penomoran surat, dilakukan 

pada sub bidang admministrasi umum dan fasilitas. 

Surat yang telah disahkan, diberikan nomor kemudian dicatat 

dalam buku agenda. 

Kolom Agenda Penomoran 

Nomor 
agenda 

Tanggal  
surat 
 

Kode  
masalah 
 

Unit 
Pengolah
 

Perihal 
 

Ditujukan 
kepada 
 

Konseptor 
 

       

Sumber PT.PLN (Persero) 

Surat yang sudah diberi nomor, kemudian dikirimkan kepada 

alamat yang dituju oleh sub bidang administrasi umum dan fasilitas. 

Sedangkan untuk surat tembusannya dikirimkan kepada unit pengolah 

yang bersangkutan. 
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e.     Penyimpanan 

Arsip surat keluar yang disimpan lembar kuning model 1002 

(lampiran 4) disusun berdasarkan kode masalah (0 s/d 6). Sebelum 

disimpan ke kardex dalam almari arsip, discan melalui komputer. 

Dafatar pengantar dengan rangkap tiga, lembar I disimpan oleh 

perusahaan yang terkait, lembar II disimpan oleh bagian yang 

bersangkutan, lembar III disimpan oleh sub bidang administrasi umum 

dan fasilitas. 

Hal ini dilakukan untuk membedakan antara arsip surat masuk dan 

arsip surat keluar. Selain itu juga untuk mempermudah penemuan 

kembali arsip apabila diperlukan. 

4.2.2 Asas Penyimpanan Arsip Dinamis Aktif 

Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I 

Yogyakarta menggunakan 2 (dua) asas penyimpanan arsip yaitu asas 

sentralisasi dan asas desentralisasi. Asas penyimpanan arsip  

semacam ini dilakukan oleh perusahaan karena pada perusahaan 

tersebut terdapat beberapa sub unit organisasi. Setiap sub unit 

organisasi tersebut menyimpan dan mengelola arsip sendiri-sendiri 

baik arsip surat masuk maupun surat keluar. Sedangkan pusat 

penyimpanan arsip terdapat pada sub bidang administrasi umum dan 

fasilitas. 
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4.2.3 Cara-cara Mengatasi Kendala Dalam Menangani arsip pada PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta 

 Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diatas, perlu 

diadakan beberapa cara antara lain : 

a.   Perlu diadakan pelatihan Sumber Daya Manusia tentang 

kearsipan. Selain itu juga perlu diadakan peneguran bagi pegawai 

arsip yang tidak mengikuti pedoman petunjuk pelaksanaan 

tatalaksana surat dan kearsipan yang diterbitkan berdasarkan 

Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 

300.K/010/DIR/2004 yang mengatakan bahwa penataan arsip 

pada hakekatnya dimulai sejak arsip tersebut diterbitkan, 

dilakukan secara terus menerus dikaksudkan untuk penyajian 

yang cepat, tepat, lengkap dan menyeluruh berdasarkan kaidah 

penataan arsip, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi 

bagi manajemen. Selain pelatihan dan teguran juga perlu 

diadakan kursus tentang kearsipan supaya pegawai arsip mampu 

bekerja dengan baik. 

b. Sebaiknya pencatatan ke dalam buku agenda hanya perlu satu 

buku supaya pelaksanaan kegiatan penanganan surat lebih efisien 

dan cepat selesai. 

c.   Perlu diadakan pemisahan untuk ruang penyimpanan arsip antara 

arsip aktif dan inaktif. Hal ini dikarenakan PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta mengelola arsip 
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sendiri. Namun pemisahan penyimpanan arsip itu perlu supaya 

apabila diperlukan dapat diketemukan kembali dengan cepat. 

Selain pemisahan penyimpanan arsip perlu juga diadakan 

pemisahan alat-alat yang lain supaya tempat penyimpanan arsip 

tersebut tidak kelihatan sempit. 

d. Penataan arsip pada sub bidang administrasi umum dan fasilitas 

harus diatur sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tatalaksana 

surat dan kearsipan supaya apabila arsip tersebut diperlukan 

dapat diketemukan dengan cepat dan kelihatan rapi. Apabila 

arsip ditata dengan rapi maka pegawai tidak malas. 

e.    Perlu adanya penyusutan arsip supaya tidak terjadi penumpukan 

arsip baik arsip dinamis aktif maupun inaktif. 

4.2.4 Penataan, Penyimpanan arsip dinamis aktif  beserta Proses  

Peminjaman arsip pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Tengah dan D.I Yogyakarta  

Penataan Arsip Dinamis Aktif pada PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Tengah dan D. I Yogyakarta menggunakan dua 

metode yaitu : 

1. Penataan arsip konvensional 

Penataan arsip konvensional dilakukan secara terus menerus 

dimaksudkan untuk penyajian yang cepat, tepat, lengkap dan 

menyeluruh berdasarkan kebutuhan informasi bagi manajemen. 
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a. Pola penataan arsip 

Pola penataan arsip dilakukan secara rasional dan sekretarias 

berdasarkan masalah dan alfanumerik. 

1. Berdasarkan masalah 

Penataan arsip berdasarkan masalah, digunakan untuk 

“surat yang tidak mengatur bentuk- bentuk biasa” 

dengan menggunakan kode, sedangkan “surat yang 

tidak mengatur bentuk khusus” tetap menggunakan 

penataan arsip. 

2. Berdasarkan alfanumerik 

Penataan arsip berdasarkan alfanumerik digunakan 

untuk “surat yang mengatur”, dengan menggunakan 

gabungan antara kode huruf dan kode nomor. 

b.  Tahapan penataan 

1. Pengecekan 

Langkah awal yang dapat di tempuh dalam melaksanakan 

penataan arsip adalah melakukan pengecekan terhadap 

kebenaran dan kelengkapan berkas serta indeks menurut 

kebutuhan penyimpanan. 

2. Penyediaan peralatan 

Peralatan penataan arsip yang diperlukan antara lain 

guide, folder, label, formulir tunjuk silang, agenda, boks, 

rak status, rak penggerak, lemari dan filing kabinet. 
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3. Penyusunan berkas 

Berdasarkan masalah 

Setelah selesai melakukan pengecekan, berkas di susun 

berdasarkan kelompok urutan masalah, sehingga akan 

memberikan informasi yang utuh cari suatu kegiatan, dan 

bentuk susunan guide dan forder. 

Berdasarkan numeric 

Setelah dilakuakan pengecekan berkas-berkas disusun 

berdasarkan kelompok jenis surat yang mengatur dimana 

masing-masing jenisnya ditandai oleh guide, dan folder 

yang berisikan nomor urut diletakkan di belakang guide 

dari masing-masing jenis yang telah ditetapkan. 

 2.   Penataan arsip media baru 

 Pola penataan arsip media baru pada prinsipnya sama seperti yang 

dimaksud pada penataan arsip konvensional, dan tetap 

menggunakan pola penataan berdasarkan masalah dengan tahapan 

penataan sebagai berikut : 

1. Pengecekan 

Pengecakan arsip media baru pada dasarnya meliputi kegiatan 

pengecakan jenis arsip dan peralatan yang akan digunakan. 

2. Penyusunan 

Pada dasarnya pola penyusunan arsip media baru sama dengan 

pola penyusunan arsip konvensional. 
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3. Tempat Penyimpanan 

Tempat penyimpanan arsip media baru disesuaikan dengan 

persyaratan teknik setiap jenis arsip yang akan disimpan agar 

terhindar dari unsure-unsur penyebab kerusakan. 

          Penyimpanan arsip pada sub bidang administrasi umum dan 

fasilitas dilakukan secara komputerisasi dan manual. Dengan adanya dua 

cara tersebut dapat saling melengkapi apabila diantara salah satu tidak dapat 

dilakuka atau ditemukan penyimpanan arsip secara komputerisasi disimpan 

dalam file komputer. Arsip yang tersimpan dapat di akses sewaktu-waktu 

jika diperlukan. Dengan begitu akan membantu mempermudah dalam 

pencarian data. 

Penyimpanan arsip secara manual dilakukan melalui buku 

agenda. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila program komputer 

mengalami kerusakan. 

         Surat yang sudah diproses dalam satu odner yang memuat 

arsip dari satu klasifikasi instansi dan satu pokok permasalahan. Misalnya 

area pelayanan dan jaringan Semarang dengan kelompok klasifikasi 700-

790. Dengan demikian setiap area pelayanan dan jaringan mempunyai 

odner. Odner yang berisi arsip ditata dengan posisi vertical pada rak. Pada 

satu jalur memuat satu kelompok klarifikasi masalah yang terdiri atas 

bermacam-macam instansi. Bentuk atau model almari sebagai tempat 

penyimpanan ini adalah bentuk mobile file atau rak bergerak. 
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         Ruang penyimpanan arsip pada sub bidang administrasi 

umum dan fasilitas berada pada lantai tiga. Ruangannya tidak begitu luas 

namun dilengkapi dengan AC walaupun tidak 24 jam sehari. Ruangan yang 

tidak begitu luas tersebut dengan volume arsip yang begitu banyak membuat 

ruang sesak, dan ditambah pula dengan barang-barang yang tidak 

berhubungan dengan arsip ditumpuk dan disimpan dalam ruang arsip 

tersebut. 

        Beberapa kegiatan dalam penyimpanan arsip meliputi ; 

a. Membersihkan arsip yang akan disimpan dan yang akan dikelola. 

b. Memeriksa kelengkapan lampiran arsip sesuai dengan yang tercantum 

dalam surat. 

c. Surat yang telah dipisahkan berdasarkan kode masalahnya kemudian 

disimpan dan dimasukkan dalam map odner. 

d. Arsip yang ditata di dalam map odner berdasarkan nomor urut pada surat 

yang bersangjutan, kemudian didalamnya diberi sekat memudahkan 

apabila diperlukan kembali. 

e. Kemudian map odner ditata dan dimasukkan ke dalam mobile file yang 

ada di dalam depo. 

Untuk peminjaman arsip, sub bidang administrasi umum dan 

fasilitas menggunakan bon pinjam arsip, tetapi arsip yang akan dipinjam 

cukup untuk difotokopi jika bagian atau unit lain membutuhkan arsip, data 

peminjaman akan dicatat pada bon pinjam sebagai bukti arsip yang 

dipinjam. 
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Kolom Bon Pinjam 

No. Tgl No& 
Tgl 
Surat 

Asal 
Surat

Ditujukan 
Kepada 

NamaPeminjam 
(Nama Terang) 

Ket. Tanda tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber PT. PLN (Persero) 

Keterangan : 

Untuk peminjam  arsip hanya mengisi kolom tanggal, asal 

surat, nama peminjam dan tandatangan. 

Menurut peneliti, sistem peminjaman semacam ini tidak 

sesuai dengan teori yang ada. Namun sistem semacam ini digunakan oleh 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta karena untuk 

memudahkan pejabat atau pegawai yang meminjam, mengingat arsip 

tersebut selama ini dikelola sendiri oleh perusahaan sehingga kalau ada 

kehilangan arsip ditanggung peminjam dan mudah dilacak siapa yang 

pinjam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

BAB V 

 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tersebut diatas maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa : 

1. Arsip merupakan sarana informasi yang sangat dibutuhkan bagi 

instansi baik instansi pemerintah maupun swasta. 

2. Arsip merupakan salah satu sumber data. 

3. Penataan arsip belum mendapat perhatian maksimal karena tempat 

penyimpanan yang terbatas dan tempat tersebut tidak hanya 

digunakan untuk tempat arsip saja sehingga menyebabkan tempat 

tersebut terlihat penuh dan penataan terlihat kurang rapi serta 

kesulitan dalam pencarian arsip apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. 

4. Ruang penyimpanan arsip belum mendapat perhatian maksimal 

karena ruang penyimpanan yang masih tercampur dengan alat-alat 

kantor lainnya. 

5. Perlunya pelatihan pegawai arsip untuk meningkatkan Sumber 

Daya Manusia. 

5.2 Saran 

1. Petugas harus terbiasa menangani arsip sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan tatalaksana surat dan kearsipan supaya pekerjaan 

dapat selesai dengan optimal. 
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2. Penataan arsip perlu ditata dengan rapi dan teratur agar apabila 

arsip tersebut diperlukan bisa diketemukan dengan cepat.  

3. Perlunya pemisahan tempat penyimpanan antara penyimpanan 

arsip baik arsip dinamis aktif maupun inaktif serta peralatan yang 

lain yang berada pada tempat penyimpanan arsip supaya tidak 

terjadi penyempitan tempat penyimpanan arsip.  
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