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SARI 
 

 
 

Heppy Kurniawan “Tata Kearsipan Kepegawaian Di Perum Perhutani 
Unit I Jawa Tengah”, Tugas Akhir, Manajemen Perkantoran D3 Universitas 
Negeri Semarang, 67 halaman. 

 
 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan untuk memperoleh data-data 
atau informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yaitu 
mengadakan kunjungan langsung pada objek yang akan diamati. Metode ini 
dapat dilakukan dengan cara : yang pertama adalah wawancara yaitu 
mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab langsung pada pihak yang 
bersangkutan atau berkaitan dengan objek yang akan diamati dan melakukan 
pengamatan langsung pada objek. Yang kedua adalah Studi Pustaka yaitu 
mencari data atau informasi yang mendukung Laporan Tugas Akhir dari buku-
buku penunjang. Dan yang ketiga adalah Dokumentasi yaitu untuk melengkapi 
data dari wawancara dan observasi. 

Dalam sistem penataan arsip kepegawaian di Perum Perhutani Unit I jawa 
tengah, Semarang, merupakan suatu pekerjaan yang utama dalam perusahaan 
tersebut. Setiap berkas pensiun karyawan disimpan di tempat yang aman atau Rak 
Berjalan. 

Tata kearsipan adalah “segenap tata cara mengolah semua laporan-laporan 
dari suatu kegiatan agar mempermudah penggunaannya. Kepegawaian adalah 
“segala hal-hal di bidang SDM yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan 
ketenaga kerjaan dan kerjasama kelompok untuk tujuan tertentu. Istilah arsip 
yang sering di dengar, di tulis, dan di ucapkan adalah istilah yang mempunyai 
arti. Disatu segi arsip berarti warkat yang disimpan yang ujudnya dapat selembar 
surat, kwitansi, data statistik, dan lain-lain. Di segi lain Arsip dapat diartikan 
sebagai tempat untuk menyimpan catatan, dokumen dan bukti-bukti kegiatan 
yang telah dilaksanakan. 

Perkantoran atau kesekretariatan sebagai salah satu bagian dari kerangka 
tubuh organisasi sangat berperan penting dalam menunjang kelancaran jalannya 
penataan kearsipan. Salah satu fungsi dari bagian perkantoran atau 
kesekretariatan disini yaitu melakukan korespondensi. Tugas korespondensi 
sendiri yaitu menangani penataan arsip kepegawaian. 

Dengan demikian keberadaan bidang perkantoran atau kesekretariatan disini 
sangatlah penting dalam menjalankan fungsinya sebagai urat nadi kelancaran 
suatu perusahaan. Jika kegiatan perkantoran dapat dikelola dengan baik dan 
dilaksanakan seoptimal mungkin, maka tujuan organisasi atau perusahaan dapat 
tercapai secara optimal. 
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MOTTO :  

1. Orang malas akan jatuh miskin, orang rajin akan menjadi kaya, orang 

bijaksana akan mengumpulkan panen pada musimnya, tetapi orang yang 

tidur saja pada musim panen akan mendatangkan malu pada dirinya” 

(Amsal). 

2. Orang bisa lupa, tetapi Warkat atau Arsip selalu ingat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini setiap perusahaan yang berdiri berkembang dengan pesat, 

baik itu perusahaan yang berskala besar maupun perusahaan yang berskala 

kecil yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun 

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) baik yang bergerak dibidang Jasa, 

Perdagangan, maupun Industri. Dalam menjalankan usahanya pasti akan 

banyak mengalami permasalahan yang akan dihadapi terlebih dengan 

keadaan perekonomian Indonesia yang sampai sekarang belum membaik. 

Salah satu faktor yang dihadapi Perusahaan untuk menunjang kelancaran 

tujuan Organisasi yaitu ketertiban dan kelancaran dalam pengurusan 

Administrasi. 

Profesionalisme kerja di era Globalisasi menjadi tuntunan utama 

sebagai upaya untuk efesiensi dalam lapangan kerja yang semakin kompleks. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme kerja itulah maka 

dibutuhkan suatu ketrampilan dan keahlian dalam berbagai bidang pekerjaan. 

Oleh karena itu, mahasiswa sebagai aset negara dalam mengembangkan 

IPTEK perlu meningkatkan ketrampilan dan keahlian serta tanggap dalam 

menghadapi lapangan kerja yang semakin sempit. 
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Pada dasarnya Administrasi dibagi menjadi 8 (Delapan) unsur, yaitu: 

Kepegawaian, Keuangan, Tata Hubungan, Manajemen, Pengorganisasian, 

Perbekalan, Tata Usaha dan Perwakilan (The Liang Gie, 1980 halaman 3). 

Namun dalam penelitian ini yang akan diungkapkan adalah Tata Usahanya 

saja, karena didalam Tata Usaha sudah terdapat unsur lain yang membentuk 

Administrasi. 

Tata Usaha adalah segenap aktivitas menghimpun, mengolah, 

mencatat, mengirimkan dan menyimpan keterangan-keterangan yang 

diperlukan dalam suatu Organisasi. Salah satu tugas dari Tata Usaha dari 

pengertian diatas ternyata berkaitan dengan keterangan-keterangan dan 

warkat-warkat. 

Dalam pelaksanaan Tata Usaha pada semua kantor banyak sekali 

digunakan kertas-kertas dan peralatan tulis menulis yang beraneka ragam. 

Oleh karena itu Tata Usaha sering disebut juga sebagai pekerjaan Tulis 

Menulis. Dengan dilakukannya pekerjaan tulis menulis dalam setiap kantor 

untuk mencatat berbagai informasi pada lembaran kertas, maka terciptalah 

warkat-warkat yang terkumpul menjadi arsip. 

Arsip-arsip ini disimpan secara sistematis agar ketika diperlukan 

dapat ditemukan kembali dengan cepat. Prosedur atau pengelolaan arsip pada 

suatu kantor berbeda satu dengan yang lainnya. Namun demikian  tidak 

tertutup kemungkinan terjadi kesamaan prosedur. Pada intinya semua 

prosedur bertujuan agar kegiatan kearsipan dapat berjalan secara teratur juga 

efektif dan efisien. Pengelolaan arsip yang efektif dan efisien akan menjamin 
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terlaksananya program kegiatan yang telah ditentukan. Namun sering terjadi 

permasalahan jika suatu kantor tidak melaksanakan pedoman kearsipan 

secara benar, hal ini dapat mengakibatkan pengurusan terlalu lama 

diperjalankan. Jika hal ini selalu terjadi, sudah barang tentu mengurangi 

keefisienan kerja. 

Dengan dilakukannya aktifitas Pengelolaan Arsip yang efektif dan 

efisien, maka suatu Organisasi mempunyai pusat ingatan dan sumber 

informasi yang dapat melancarkan kehidupan dan perkembangan Organisasi. 

Dalam dunia modern peranan arsip menjadi sangat penting dan 

mempunyai nilai guna sangat tinggi, maka diperlukan pelayanan informasi 

yang cepat dan akurat. Pada lembaga pemerintahan dan swasta, informasi dan 

komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting sebagai sumber 

informasi. Maka arsip harus disimpan dan di pelihara untuk generasi yang 

akan datang agar dapat mengetahui perkembangan kehidupan bangsa dan 

penyelenggaraan pemerintahan negara secara teratur dan cepat, dengan data 

yang dapat dipertanggung-jawabkan. 

Dalam UU No. 7 tahun 1971 pasal 1, yang dimaksud arsip adalah : 

1. Naskah-naskah yang di buat dan di terima oleh lembaga-

lembaga dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak 

apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam 

rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

2. Naskah-naskah yang di buat dan di terima oleh badan-badan 

swasta atau perorangan, dalam corak apapun, baik dalam 
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keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka 

pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

Tampak jelas bahwa arsip memiliki peranan yang sangat penting yaitu 

sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pelaksanaan 

kehidupan kebangsaan, selain itu juga sebagai salah satu bahan penelitian 

ilmiah, usaha-usaha pemeliharaan akan lebih mudah apabila data-data yang 

bersumber dari arsip tertera sudah baik dan sistematis. 

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik tentang tata 

kearsipan kepegawaian yang dilkakukan Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah. Oleh karena itu penulis mengambil judul “TATA KEARSIPAN 

KEPEGAWAIAN DI PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH, 

SEMARANG”. 

 

B. Permasalahan 

Permasalahan yang akan dibahas penulis dalam laporan ini adalah : 

1. Bagaimanankah pola Pengelolaan Arsip di Perum Perhutani Unit I 

Jawa Tengah, Semarang 

2. Bagaimanakah cara pencatatan, penyimpanan, penemuan kembali, 

pengamanan, pemeliharaan dan penyusutan – pemusnahan arsip 
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C. Tujuan  

Berdasarkan dengan judul penelitian yang penulis angkat yaitu “ Tata 

Kearsipan Kepegawaian Di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang. 

1. Untuk mengetahui bagaimana pola Pengelolaan Arsip di Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang. 

2. Untuk mengetahui bagaiman cara Penyimpanan Arsip sampai 

dengan Pemusnahan Arsip Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 

Semarang. 

 

D.  Manfaat 

 Adapun manfaat dari penelitian di Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah Semarang adalah : 

1. Bagi Penulis 

 Untuk menambah, mengembangkan pengetahuan dalam bidang 

penataan Arsip, serta utuk mengetahui lebih jelas mengenai 

kegiatan perkantoran yang sebenarnya. 

2. Bagi Perusahaan 

 Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk menambah kemajuan perusahaan. 

3. Bagi Fakultas 

 Untuk menambah informasi dan data bagi Fakultas, khususnya 

perpustakaan sebagai bacaan mahasiswa yang memerlukan. 
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E. Penegasan Istilah 

1. Penataan arsip harus direncanakan seawal mungkin, artinya sejak suatu 

organisasi melakukan kegiatan harus dirancang tentang pengelolaannya, 

yang meliputi pencatatan, penyimpanan, penemuan kembali, 

pengamanan, pemeliharaan dan penyusutan – pemusnahan arsip. 

2. Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan atau bekerja untuk 

suatu kantor atau instansi tertentu dengan mendapatkan gaji atau upah. 

Pegawai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai yang 

melakukan suatu pekerjaan tertentu pada Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah, Semarang. 

3. Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena 

mempunyai kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat 

ditemukan kembali (The Liang Gie, 1980 halaman 12) 

4. File adalah arsip aktif yang masih terdapat di unit kerja dan masih 

diperlukan dalam proses administrasi secara efektif (Hadi Abubakar, 

1996 : 10) 

5. Pertinggal adalah berkas yang disimpan sebagai bahan pengingat berujud 

lembaran catatan atau bentuk lain (Sularso Mulyono dkk, 1985 halaman 

2) 

6. Filing adalah penempatan kertas-kertas dalam tempat penyimpanan yang 

baik menurut aturan yang telah di tentukan terlebih dahulu sedemikian 

rupa sehingga setiap kertas (surat) apabila diperlukan dapat ditemukan 

kembali dengan mudah dan cepat (Sularso Mulyono dkk, 1985 : 3). 
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7. Warkat adalah catatan tertulis, gambar atau rekaman yang memuat 

sesuatu hal atau peristiwa yang di gunakan orang sebagai pengingat (alat 

bantu ingatan) The Liang Gie (1980 halaman 13). 

8. Kearsipan adalah sebagai suatu proses pengaturan dan penyimpanan 

bahan-bahan atau warkat-warkat secara sitematis, sehingga bahan-bahan 

tersebut dengan cepat dapat di cari atau di ketahui tempatnya setiap kali 

di perlukan (Sularso Mulyono dkk, 1985 halaman 3 – 4). 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian,  penegasan istilah,dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

 Bab ini membicarakan tentang teori atau konsep-

konsep yang mendukung pemecahan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

 Berisi mengenai metode penelitian, lokasi penelitian 

dan objek kajian,jenis data,metode analisis data, dan 

teknik analisis data. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membicarakan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan. 

BAB V  : PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pengertian Arsip 

Tata kearsipan adalah “segenap tata cara mengolah semua laporan-

laporan dari suatu kegiatan agar mempermudah penggunaannya. 

Kepegawaian adalah “segala hal-hal di bidang SDM yang berhubungan 

dengan kegiatan-kegiatan ketenaga kerjaan dan kerjasama kelompok untuk 

tujuan tertentu. 

Istilah arsip yang sering di dengar, di tulis, dan di ucapkan adalah 

istilah yang mempunyai arti. Disatu segi arsip berarti warkat yang disimpan 

yang ujudnya dapat selembar surat, kwitansi, data statistik, dan lain-lain. Di 

segi lain Arsip dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan catatan, 

dokumen dan bukti-bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal itu terungkap 

pada pernyataan ‘Arsip Nasional’ menyimpan arsip statis antara lain teks 

proklamasi, perjanjian Roem-Ruijen, teks lagu Indonesia raya, dan 

sebagainya. Istilah arsip diatas berasal dari bahasa Belanda “Archief” yang 

ucapannya sesuai bahasa aslinya sulit dilafalkan orang Indonesia pada 

umumnya sehingga di adopsi menjadi ‘Arsip’. Kalau  yang dimaksud arsip 

itu warkat  yang disimpan sebagai bukti  suatu kegiatan organisasi, maka 

istilah itu dikenal dengan nama ‘Pertinggal’. 
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Menurut asal mula arsip dari bahasa Yunani “Archivum” yang artinya 

tempat untuk menyimpan. Untuk istilah warkat yang dalam bahasa inggris 

disebut “Records”, adalah catatan-catatan, rekaman atau bentuk lain yang 

merupakan bukti kegiatan suatu organisasai dan belum dimasukkan ketempat 

penyimpanan. Dalam bahasa perancis arsip adalah “Dossier” yang berarti 

catatan baik dalam bentuk tulisan, rekaman, gambar atau bentuk lain yang 

berujud berkas terdiri dari beberapa lembar yang saling berhubungan. 

Dengan uraian  konsep arsip, dapat ditarik kesimpulan, bahwa arsip perlu 

diatur penyimpanannya. Jadi, tidak sekedar menyimpan kumpulan warkat 

sebagai bahan pengingat (arsip), tetapi perlu pengaturan cara dan prosedur 

penyimpanannya (kearsipan). Hal itu dapat dijelaskan dengan keterangan 

berikut ini : 

1. Penyimpanan (storing), berarati arsip perlu disimpan, tidak boleh 

diletakkan demikian rupa, sehingga setiap orang dapat membaca 

arsip bagaimanapun kecilnya tetap bersifat rahasia. 

2. Penempatan (placing), berarti arsip tidak sekedar di simpan, 

tetapiharus diatur dimana arsip itu harus di letakkan. Penempatan 

arsip sangat terkait dengan penemuan kembali apabila diperlukan. 

3. Penemuan kembali (finding), berarti arsip harus dapat ditemukan 

kembali apabila diperlukan sebagai bahan informasi dengan mudah 

dan cepat. 
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Arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis 

karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara 

cepat ditemukan kembali (The Liang Gie,1980 halaman 12). 

Arsip adalah Penempatan kertas-kertas dalam tempat penyimpanan 

yang baik menurut aturan yang telah ditentukan terlebih dahulu sedemikian 

rupa sehingga setiap kertas apabila diperlukan dapat ditemukan kembali 

dengan mudah dan cepat (Sularso Mulyono dkk,1985 halaman 2). 

Berdasarkan  pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa arsip adalah 

kumpulan warkat yang disimpan menurut aturan-aturan yang berlaku (yang 

telah ditentukan) dan apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat ditemukan 

kembali dengan cepat. 

 

B. Macam – Macam Arsip 

Menurut Undang – Undang No. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan – 

ketentuan Pokok Kearsipan,  sesuai dengan sifat arsip di bedakan menjadi 

dua : 

1. Arsip Dinamis 

Yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, 

pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya. 

Arsip ini senantiasa masih berubah, baik nilai dan artinya sesuai 

dengan fungsinya. Contoh : Undang – undang, peraturan – 

peraturan dan sebagainya. 
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2. Arsip Statis 

Yaitu arsip yang tidak perlu dipergunakan secara langsung untuk 

perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya. Arsip ini justru mempunyai sifat tarif nilai yang abadi, 

contoh : Teks Proklamasi. 

Sebagai bahan baku informasi yang termasuk arsip dinamis yaitu : arsip 

aktif dan arsip inaktif, sedangkan yang termasuk arsip statis adalah arsip 

abadi (Archive) 

 Arsip aktif adalah arsip yang bersifat dinamis atau arsip yang 

sering digunakan dalam keperluan sehari-hari arsip aktif ini 

disimpan di unit pengolah, karena sewaktu-waktu diperlukan 

sebagai bahan informasi harus dikeluarkan dari tempat 

penyimpanan. Jadi, dalam jangka waktu tertentu arsip aktif ini 

sering keluar masuk tempat penyimpanan. Untuk pengamanan 

arsip perlu direncanakan tata cara penggunaan supaya tidak 

rusak atau hilang. 

 Arsip semi aktif adalah arsip yang waktu pengunaannya mulai 

kurang atau menurun. Arsip jenis ini menyimpan warkat – 

warkat yang jarang dipergunakan karena selesai dalam 

prosesnya, tetapi kadang – kadang masih di perlukan. 

 Arsip inaktif adalah arsip yang jarang sekali / hampir punah 

digunakan tetapi masih punya masa refensi. Arsip inaktif ini 

disimpan di unit kearsipan dan dikeluarkan dari tempat 
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penyimpanan dalam jangka waktu lama. Jadi, arsip inaktif ini 

hanya kadang-kadang saja diperlukan dalam proses 

penyelenggaraan kegiatan arsip inaktif setelah jangka waktu 

penyimpanan habis(nilai gunanya habis) akan segera diproses 

untuk disusut. Dalam penyusutan akan ditemukan puak 

(kelompok) arsip yang segera dihapus dan puak arsip yang 

harus disimpan terus (abadi). 

 

Macam-macam Arsip  menurut bidangnya antara lain sebagai berikut : 

 Bidang kepegawaian yaitu segenap rangkaian kegiatan 

penataan, pencarian, pelamaran, penyajian, penerima 

pengangkatan, pengembangan kesejahteraan, permutasian dan 

pemerhatian tenaga kerja dalam kerjasama kelompok orang 

untuk mencapai tujuan. 

 Bidang keuangan yaitu segenap rangkaian kegiatan penataan 

penyusunan anggaran penentuan sumbe dan pertanggung 

jawaban atas pembiayaan dalam kerjasama kelompok orang 

dalam mencapai tujuan tertentu. 

 Bidang ketata usahaan yaitu segenap rangkaian aktifitas 

penataan terhadap hal ikhwal pelaksanaan tata usaha. 
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C. Nilai Guna Arsip 

Vernon B. Santen mengemukakan, bahwa nilai-nilai pada warkat 

tercakup dalam istilah ALFRED, yaitu kependekan dari: 

A – Admininistrasi value 

        L – Legal value 

        F – Fiscal value 

        R – Research value 

        E – Educational value 

        D – Documentary value 

 (Sularso Mulyono dkk, 1985 halaman 58). 

Warkat atau sering disebut dengan istilah records adalah setiap catatan 

tertulis, gambar atau rekaman yang memuat tentang sesuatu hal atau 

peristiwa yang digunakan orang untuk membantu pengingatan. 

Menurut Ig. Wursanto  1991 halaman 26 mengemukakan fungsi dan 

nilai guna arsip (record). 

Warkat atau records pada dasarnya mempunyai 4 kegunaan : 

1. Record yang mempunyai kegunaan informasi (infomatif)yaitu 

record yang hanya mempunyai kegunaan sebagai bahan 

informasi, pemberitahuan, pemberi keterangan, atau 

pengumuman. Misalnya : 

a. Pengumuman hari libur dan pengumuman apel bendera 

tanggal 17 agustus (Hari Proklamasi Republik Indonesia) 

b. Penerimaan tentang pegawai baru. 
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2. Record yang mempunyai kekuatan yuridis (Hukum), yaitu record 

yang dapat digunakan sebagai bahan atau alat pembuktiandalam 

suatu kejadian atau peristiwa – peristiwa hukum dan keadilan. 

Misalnya : 

a. Akte kelahiran 

b. Akte pendirian suatu yayasan atau perusahaan. 

c. Surat – surat kontrak atau perjanjian. 

d. Kuitansi pembayaran 

3. Record yang mempunyai kegunaan Historis atau sejarah, yaitu 

record yang dapat menggambarka suatu kejadian atau peristiwa 

dari masa lampau. Misalnya : 

a. Laporan tahunan 

b. Buku – buku pringatan 

c. Sejarah berdirinya suatu perusahaan. 

d. Riwayat seseorang atau autobiografi 

e. Gambar – gambar atau foto – foto terjadinya suatu 

peristiwa. 

4. Record yang mempunyai kegunaan ilmiah (ilmu pengetahuan.), 

yaitu record dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penyelidikan. Misalnya : 

a. Hasil karya tulis para ahli. 

b. Laporan – laporan tentang hasil penyelidikan yang 

dilakukan oleh para ahli. 
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D.  Tinjauan Tentang Pengelolaan Arsip Yang Efektif Dan Efisien. 

        1. Pengelolaan Arsip yang efektif 

.Efektif adalah Suatu perbuatan kalau menimbulkan akibat/ 

mencapai maksud sebagaimana dikehendaki (The Liang Gie, 1980 

halaman 37). Jadi pengelolaan arsip dapat dikatakan efektif apabila 

dakam mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, dan mengurus 

kegiatan kearsipan tersebut menimbulkan akibat / mencapai maksud yang 

dikehendaki. 

   2. Pengelolaan arsip yang efisien. 

      Efisien yaitu Asas dasar tentang perbandingan terbaik antara 

waktu,   tenaga, biaya, dan hasil yang dicapai (The Liang Gie, 1980 

halaman 57). 

Pengelolaan arsip dapat dikatakan efisien apabila dapat mencapai 

daya guna yang semaksimal mungkin baik dari segi waktu (kecepatan 

menemukan kembali) maupun dari segi hasil (Jumlah informasi yang 

disajikan).  

     Hal tersebut diatas dapat diukur dengan menggunakan rumus 

angka kecermatan sebagai berikut : 

      Angka Kecermatan =   ∑  WTK      Х   100 % 
                                                  ∑   WK 

      Keterangan : 

      WTK = Warkat tidak ketemu 

      WK   = Warkat ketemu 
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 Angka kecermatan digunakan untuk menentukan apakah suatu 

sistem penyimpanan arsip yang dimiliki masih cukup baik untuk jenis 

arsip yang dikelola oleh organisasi tersebut. 

 

 3. Pedoman pengelolaan arsip. 

 Pengelolaan arsip adalah bagaimana mengendalikan, 

menyelenggarakan, menjalankan, dan mengurus kegiatan kearsipan yang 

dimulai dari Penyimpanan, penataan, Penemuan kembali, Pemeliharaan, 

Pengamanan, Penyusutan, dan Pemusnahan arsip 

a. Pengunaan Sistem / Pedoman Penyimpanan 

Yang dimaksud dengan sistem kearsipan pada pokoknya adalah 

sistem penerbitan dan penguraian dari pada bahan-bahan arsip 

sedemikian rupa sehingga semua bahan arsip setiap waktu dapat 

digunakan oleh pimpinan organisasi. (Mulyono Sularso,dkk, 1985 : 

halaman 12). 

Sistem Penyimpanan Arsip terdiri dari 6 macam yaitu: 

1. Sistem Abjad 

Sistem Abjad merupakan salah satu sistem kearsipan 

yang sering dipergunakan dikantor-kantor. Ciri suatu kantor 

menerapkan penglolaan kearsipan dengan sistem abjad adalah 

arsip diatur dan disimpan berdasarkan abjad latin, yakni A 

sampai Z, dan atau kombinasi abjad tersebut. 
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Penerapan sistem abjad ini akan berhasil kalau rencana 

induk sistem abjad itu sekurang-kurangnya memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

A. Prosedur dan teknik penyimpanan, serta ; 

B. Peralatan minimal yang diperlukan. 

Dua hal tersebut diatas memegang peranan penting dalam 

mengendalikan kearsipan sistem abjad. 

2. Sistem Pokok Soal (Subyek) 

Selain sistem abjad yang menjadi dasar sistem kearsipan 

lainnya, sistem subyek pun sering dipergunakan dan dipilih 

untuk diterapkan pada tata kearsipan suatu kantor. Sistem ini 

berpusat pada penerapan klasifikasi subyek sebagai dasar 

penetaan arsip. Klasifikasi subyek membagi pokok 

permasalahan kedalam Subyek Utama (Main Subyek) Sub 

Subyek (Secondary Subyek), dan Sub-sub Subyek (Tertiary 

Subyek). Adapun permasalahan sistem subyek yaitu meliputi 

penetapan dafter klasifikasi, daftar indeks, cara mengindeks 

caption dan kode serta prosedur dan peralatan 

3. Sistem Tanggal (Kronologis) 

Sistem Tanggal merupakan sistem kearsipan yang juga 

biasa dipergunakan disuatu kantor, sistem ini berpusat pada 

penerapan klasifikasi tanggal sebagai dasar penetapan arsip 



 19

4. Sistem Klasifikasi Desimal 

Sistem Klasifikasi Desimal ini walaupun masih tetap 

dipergunakan disuatu kantor, akan tetapi sudah jarang suatu 

kantor mempergunakan sistem ini. 

5. Sistem Terminal Digit 

Sistem Terminal Digit adalah sistem kearsipan yang 

memakai kode surat berdasarkan nomor urut dalam buku 

Arsip. 

6. Sistem Wilayah. 

Sistem geografis adalah sistem kearsipan yang 

diselenggarakan berdasarkan daerah – daerah atau wilayah 

surat yang diterima. Sistem ini pada dasarnya berpedoman 

pada kepada daerah atau alamat surat. Nama daerah dijadikan 

sebagai kelompok atau tempat penyimpanan surat. Demikian 

pula dalam penyelenggaraannya, sistem ini perlu di bantu 

oleh sistem yang lain, umpamanya dengan sistem abjad atau 

tanggal. 

Sistem wilayah ini sebaiknya di gunakan oleh instansi – 

instansi atau kantor – kantor yang mempunyai cabang – 

cabang atau perwakilan di daerah tertentu. Juga oleh 

perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan 

impor atau perusahaan besar lainnya yang mempunyai 

wilayah tersendiri.. 
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Untuk melaksanakan kearsipan sistem wilayah ini 

sekretaris atau petugas arsip dapat mempergunakan nama 

daerah wilayah untuk pokok permasalahan, dimana pokok ini 

dapat di kembangkan menjadi maaslah – masalah kota – kota 

yang berada didalam daerah wilayah itu, dan selanjutnya baru 

sekretaris atau petugas arsip dapat mengembangkannya lebih 

lanjut dengan nama – nama para langganan atau nasabah yang 

ada di setiap kota atau wilayah. 

Sistem Penyimpanan Arsip yang dijalankan dapat 

dikatakan baik apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Mudah dilaksanakan 

2. Mudah dimengerti 

3. Hemat biaya 

4. Tidak memekan tempat 

5. Mudah dicapai 

6. Cocok dengan organisasi 

7. Dapat mencegah kerusakan dan kehilangan 

arsip 

8. Mempermudah pengawasan.      

(Karso, 1987 halaman 99) 

b. Peminjaman Arsip 

Meminjam arsip berarti ingin menggunakan arsip yang telah 

disimpan untuk digunakan suatau keperluan. Peminjaman arsip pada 
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umumnya terjadi pada unit-unit pengolah arsip, karena ada 

peminjaman arsip, maka memang terjadi pengeluaran arsip dari 

tempat penyimpanan, tetapi penggunaannya “tidak langsung”, artinya 

bukan secara langsung untuk penyelesaian yang menyangkut (ada 

hubungannya) dengan arsip tersebut. 

Jadi peminjaman arsip biasannya dilakukan oleh suatu unit kerja 

lain yang tidak secara langsung mengolah arsip tersebut meskipun 

masih termasuk dalam satu organisasi. Peminjaman dapat pula terjadi 

tidak saja dalam satu organisasi/instansi, tetapi dapat terjadi antar 

organisasi /instansi. 

Peminjaman yang terjadi pada unit pengolah arsip, berarti 

peminjaman terhadap arsip-arsip aktif. Apabila peminjaman itu 

dilakukan pada Pusat Penyimpanan Arsip, berarti peminjaman 

ditujukan pada arsip-arsip Inaktif. Semua peminjaman intern maupun 

ekstern, baik arsip aktif maupun arsip inaktif perlu dicatat secara 

tertib.  

Masalah peminjaman dan izin untuk membaca arsip dinamis 

perlu ditetapkan melalui peraturan yang mengatur tentang 

peminjaman arsip ini, mengingat sifat arsip ini sebagai arsip tertutup. 

Dalam pengertian bahwa arsip ini tidak semua orang boleh melihat 

dan membacanya. 
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Peminjaman arsip harus di laksanakan melalui lembaga 

peminjam arsip yang di buat rangkap tiga. Bon pinjaman ini 

berrfungsi sebagai : 

1. Bahan bukti atau alat pengingat bagi unit kearsipan atas arsip 

yang di pinjam. 

2. Pengganti arsip yang di pinjam, yang ditaruh dalam folder. 

3. tanda bukti peminjaman bagi sipemakai. 

 

c. Pengamanan dan Pemeliharaan Arsip. 

1. Pengamanan arsip : 

Secara umum yang dikatakan dengan pengamanan arsip adalah 

menjaga  arsip dari kerusakan maupun dari kehilangan. Secara fisik 

semua arsip harus diamankan dari segi kerusakan. Kerusakan 

terhadap arsip dapat terjadi karena factor internal maupun factor 

eksternal.  

Faktor internal : 

A. Kualitas kertas, ini berarti kertas yang digunakan dalam 

penciptaan arsip  menjadi penyebab percepatan rusaknya arsip. 

kertas yang kualitasnya kurang baik akan menjadi penyebab 

rusaknya arsip. 

B. Tinta, ini berarti tinta yang digunakan untuk menulis arsip 

dapat menjadi penyebab cepat atau lambatnya kerusakan arsip. 
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C. Bahan perekat, ini berarti perekat yang digunakan untuk 

pemberkasan (satu berkas dapat terdiri dari 2 lembar atau lebih) 

menjadi penyebab rusaknya arsip. 

                    

  Faktor Eksternal : 

A. Lingkungan, ini berarti kerusakan arsip disebabkan lingkungan 

tempat penyimpanan arsip tidak mendukung keawetan arsip, 

yaitu kelembaban ruang pemyimpanan lebih dari 75 % (diukur 

dengan hygrometer). 

B. Sinar matahari, ini berarti kerusakan arsip dapat disebabkan 

sinar matahari. Arsip yang terkena sinar matahari secara 

langsung mudah rusak. 

C. Debu, ini berarti kerusakan arsip disebabkan debu yang 

menempel di kertas arsip. Debu yang menempel dikertas arsip 

dapat berupa debu tanah, asap, kotoran yang berada diruang 

tempat penyimpanan atau di sekeliling tempat penyimpanan. 

D. Serangga dan kutu, ini berarti kerusakan arsip disebabkan 

tertentu yang suka makan kertas. Kerusakan arsip terjadi karena 

ada serangga atau kutu pemakan kertas masuk ketempat 

penyimpanan  arsip. 

E. Jamur dan sejenisnya, ini berarti kerusakan arsip disebabkan 

jamur yang tumbuh dikertas arsip. Arsip yang ditumbuhi jamur, 
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dalam waktu tidak terlalu lama akan rusak karena molekul 

kertas menjadi rapuh dan berakibat hancurnya kertas. 

 

Dalam Undang – undang No. 7 tahun 1971 tentang ketentuan – 

ketentuan pidananya yang menyangkut pengamanan informasi saja 

“, seperti tercantum pada pasal 11 sebagai berikut : 

“ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum 

memiliki sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a dari undang 

– undang ini dapat dipidana penjara selama – lamanya 10 tahun. 

Barangsiapa yang menyimpan arsip sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 1 huruf a undang – undang ini sengaja 

memberitahukan hal – hal tentang isi naskah itu kepada pihak 

ketiga yang tidak mengetahuinya, sedangkan Ia di wajibkan 

merahasiakan hal – hal tersebut dapat dipidana dengan penjara 

seumur hidup atau pidana penjara selama – lamanya 20 tahun. 

Ketentuan pidana seperti yang dinyatakan pada Undang – 

undang  No. 7 tahun 1971 di atas adalah untuk mengamankan arsip 

dari segi informasinya, karena arsip dinamis merupakan arsip yang 

masih tertutup untuk umum bukan pengamanan dari segi 

kepegawaian dan instalasinya. 

2. Pemeliharaan arsip. 

Pemeliharaan arsip dapat dilakuka dengan cara : melindungi, 

mengatasi dan mengambil langkah – langkah untuk menyelamatkan 
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arsip dengan informasinya serta menjamin kelangsungan hidup 

arsip dari pada pemusnahan yang tidak di ininginkan. 

Ada 2 faktor pokok yang harus diperhatikan dalam 

pemeliharaan kertas arsip : 

a. Faktor intern : langsung mengenai kerusakan pada kertas 

arsip itu sendiri. Disini harus di ambil tindakan untuk 

memelihara, menjaga dan mengamankan arsip itu terhadap 

perusaknya secara langsung. 

b. Faktor ektern : lingkungan dimana arsip tersimpan yang 

mungkin dapat menjadi perusak kertas secara tidak 

langsung. 

Pemeliharaan seperti yang dimaksudkan oleh faktor intern di 

atas meliputi 2 aspek : 

1. Pemakaian yang dapat tahan lama seperti kertas, tinta, pita 

mesin dan lain – lainnya yang baik. 

2. Mengambil langkah perbaikan secepat mungkin apabila 

sudah mulai rusak karena penyimpanannya yang kurang 

baik, seperti pemberian laminasi kertas atau pembuatan 

microfilm. 

Pemeliharaan dan pencegahan kerusakan seperti yang 

disebabkan oleh faktor extern adalah 
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1. Mengambil tindakan preventif terhadap penyebabnya 

seperti bakteri dengan cara menyemprotkan zat – zat anti 

serangga atau bakteri. 

2. Memperhatikan keadaan lingkungan dan ruangan 

penyimpanan arsip seperti cahaya yang masuk, temperatur 

keluar, debu dan populasi udara yang tidak merusak kertas. 

Arsip harus dijaga keamanannya, baik dari segi kuantitas (tidak 

ada yang tercecer hilang), kualitas tidak mengalami kerusakan) 

mauoun dari segi informalitas (Kerahasiaannya). Pemeliharaan 

arsip secara fisik dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:  

a. Pengatuaran Ruangan 

b. Pemeliharaan Tempat Penyimpanan 

c. Penggunaan Bahan-bahan Pencegah 

d. Larangan-larangan yang tidak boleh dillanggar 

e. Kebersihan. 

(Sularso Mulyono, 1985 : 49 – 50) 

 

 d. Penyusutan arsip. 

Tidak selamanya arsip-arsip harus disimpan terus didalam 

tempat penyimpanan. Kalau semua arsip harus disimpan terus, 

dapat dibayangkan kantor-kantor akan dipenuhi oleh arsip. 

Penyusutan arsip adalah termasuk kegiatan yang harus dilakukan 

dalam pengelolaan kearsipan. Dalam pasal 2 PP No. 34 tahun1979 
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disebutkan Penyusutan arsip adalah kegiatan penggunaan arsip 

dengan cara : 

1. Menyerahkan arsip statis  oleh unit kearsipan kepada arsip 

nasional. 

2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. 

3. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah keunit 

kearsipan dalam lingkungan Lembaga-lembaga Negara atau 

Badan-badan Pemerintah masing-masing.  

 

 e. Pemusnahan arsip. 

Memusnahkan arsip berarti menghapus keberadaan arsip dari 

tempat penyimpanan. Jadi pemusnahan arsip adalah tindakan 

menghancurkan secara fisik arsip-arsip yang sedah berakhir 

fungsinya dan sudah tidak memiliki nilai kegunaan lagi. 

Pemusnahan arsip dilakukan oleh  petugas dan harus disaksikan 

oleh 2 pejabat bidang pengawasan atau pejaabat di bidang hukum 

atau perundang – undangan. 

Penghancuran arsip harus dilakukan secara total, sehingga 

hilang sama sekali identitas arsip yang bersangkutan. Pelaksanaan 

pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan 3 cara : 
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1. Pembakaran arsip 

Pembakaran arsip harus dilakukan dengan sempurna, 

artinya perlu di cek apakah kertas sudah terbakar secara 

sempurna (sudah jadi abu). Apabila tidak dicek dapat 

terjadi masih ada kertas – kertas yang belum terbakar yang 

sepintas tidak kelihatan. 

2. Penghancuran arsip dengan bahan kimia adalah 

memusnahkan arsip dengan menuangkan bahan kimia 

diatas tumpukan arsip. Cara ini agak berbahaya karena 

bahan kimia yang biasa di gunakan (biasanya soda api) 

dapat melukai kalau percikannya mengenai badan. 

3. Pencacahan arsip dengan mesin pencacah arsip. 

Cara pemusnahan arsip dengan mencacah arsup dapat di 

lakukan secara bertahap, artinya tidak harus selesai pada saat itu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian yag biasanya dilakukan dengan 

wawancara, observasi, study pustaka, dan dokumentasi. Pemilihan 

metode sangat di tentukan oleh beberapa hal yaitu : objek penelitian, 

sumber data, waktu, dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti dan teknik 

yang akan di gunakan untuk mengolah data bila sudah terkumpulkan. 

Selanjutnya analisis data yang dipergunakan oleh peneliti adalah 

deskriptif kualitatif. 

 

B. Lokasi Penelitian Dan Objek Kajian 

Lokasi penelitian Tugas Akhir ini dilakukan pada Perum Perhutani 

Unit I Jawa Tengah, Semarang. 

Objek kajian penelitian atau apa yang menjadi titik fokus dalam 

suatu penelitian ini adalah upaya apa yang dilakukan guna Penataan 

Kearsipan Kepegawaian pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 

Semarang 
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Adapun masalah - masalah yang di kaji adalah : 

1. Bagaimanakah tingkat penerapan Pengelolaan Arsip di Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang 

2. Bagaimanakah cara pengamanan, pemeliharaan dan perawatan 

kearsipan 

 

C. Jenis Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis menggunakan 

data : 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak intansi     yang  

bersangkutan dengan cara wawancara pada bagian yang terkait dalam 

penelitian Tugas Akhir ini. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dari Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang yang menjadi 

obyek penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung  dari 

sumbernya dan merupakan data yang sudah dibukukan serta 

dipublikasikan. Data dikumpulkan dari buku-buku yang mengkaji 

mengenai Kearsipan. Dari data sekunder ini akan diperoleh metode 

penelitian kepustakaan. Yaitu, metode pengumpulan data dengan cara 

membaca serta mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

tema penulisan Tugas Akhir ini. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan bertanya langsung kepada pihak yang berwenag. Menurut 

Gorys Keraf (2001:161) Wawancara adalah suatu cara 

mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung pada 

seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau berwenang 

dalam suatu masalah). 

Menurut Arikunto wawancara suatu dialog yang dilakukan 

pewancara untuk memperoleh informasi dari wawancara (Arikunto, 

1993 : 126). Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah 

wawancara tak berstruktur. Metode ini digunakan untuk mengetahui 

tentang kearsipan. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara 

mengumpulkan data-data yang disediakan oleh instansi. Menurut 

Arikunto (1993 : 236) yang dimaksud dengan dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dsb. 

Dokumentasi juga dimaksudkan sebagai suatu rekaman peristiwa 

yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut urusan pribadi, dan 

memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan 
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konteks rekaman peristiwa. Dokumentasi dimaksudkan untuk 

melengkapi data dari wawancara dan observasi. 

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2000 : 160) ada 

beberapa alasan dari penggunaan dokumentasi, antara lain :  

1) Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber 

yang stabil, kaya dan mendorong. 

2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

3) Keduanya berguna dan sesuai untuk penelitian kualitatif. 

4) Relatif murah dan tidak sukar diperoleh. 

5) Keduanya tidak sukar ditemukan. 

  Dalam hal ini penelitian mengambil bahan-bahan dari sumber 

data-data yang ada di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah serta 

buku-buku referensi lain yang berkaitan dengan tema “Sistem 

Penataan Arsip”. 

3. Observasi 

Adalah pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung pada objek penelitian yang akan diteliti. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisa data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisa kualitatif 

dan analisa kuantitatif. Yang dimaksud dengan analisa kualitatif yaitu 

analisa yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan 
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analisa kuantitatif merupakan analisa yang berwujud angka-angka hasil 

perhitungan atau pengukuran yang diproses untuk mendapat data unit . 

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasi observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

menigkatkan pengatuhauan tentang kasus yang diteliti dan menyajikan 

sebagai temuan bagi orang lain (Muhadjir, 2000 : 142). 

Data yang di dapat dari latar penelitian merupakan data yang 

harus di oleh supaya di dapatkan suatu data yang siap di sajikan menjadi 

hasil dari suatu penelitian. Oleh karena itu dilakukan pemilihan, 

perduksian, pengolaborasian untik selanjutnya diadakan analisis sesuai 

dengan tujuan penelitian, yaitu semua data yang terkumpul diserahkan 

dan ditransformasikan menjadi kesimpulan – kesimpulan singkat dan 

bermakna. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini teknik analisis data yang penulis 

gunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan 

metode deskriptif di maksudkan agar memperoleh gambaran dan data 

secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan tinjauan 

tentang Tata Kearsipan  Kepegawaian di Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah, Semarang, sehingga penulis dapat mengolah dan menyajikan 

data yang sistematis, aktual dan akurat serta dapat di pertangung 

jawabkan kebenarannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

  

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

Sejarah suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting karena 

dengan mengethaui sejarah perusahaan maka akan dapat diketahui 

perkembangan perusahaan dalam menjalankan usaha sejak berdirinya 

perusahaan. 

Berdasarkan undang-undang No. 19 tahun 1969 berdirinya 

perusahaan kehutanan negara yang kemudian disingkat “PT. Kehutanan”. 

Dengan peraturan pemerintah No. 17 sampai dengan No. 30 tahun 1961 

telah didirikan Badn Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara. 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 18 tahun 1961 (lembaran 

negara RI tahun 1961 No. 39 tambahan (NKRI No. 2137) didirikan 

perusahaan kehutanan negara (Perhutani) Jawa Timur. Sedangkan 

perusahaan kehutanan negara (Perhutani) Jawa Tengah didirikan 

berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 1961 (NRI tahun 1961 

No. 40 tambahan NRI No. 2174). 

Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indinesia No. 

15 tahun 1970, kedua perusahaan kehutanan negara tersebut dilebur 

menjadi PERUM PERHUTANI. Dengan peraturan pemerintah ini 

kemudian perusahaan kehutanan negara Jawa Tengah dan Jawa Timur 
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dilebur menjadi unit produksi Perum Perhutani, dengan nama PT. 

Perhutani Unit I Jawa Tengah dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. 

Pada tahun 1978 sesuai peraturan pemerintahan No. 2 tahun 1978 (NRI 

1978 No. 2), maka ditetapkan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat 

sebagai salah satu unit produksi perum perhutani. 

Luas kawasan yang dikelola perum perhutani seluas 2.529.186 Ha, 

terdiri dari 1.922.816 Ha hutan produksi dan 606.367 Ha hutan lindung. 

Pembagian luas kawasan hutan masing-masing unit produksi adalah 

sebagai berikut (lihat tabel): 

Tabel 1 : Pembagian luas kawasan hutan masing-masing unit prodiksi 

Hutan Unit Hutan lindung Hutan 

Produksi 

Suaka Alam Jumlah 

Kawasan 

I (Jawa Tengah) 

II (Jawa Timur) 

III (Jawa Barat) 

604.227 Ha 

792.801 Ha 

525.788 Ha 

41.739 Ha 

353.219 Ha 

211.409 Ha 

900 Ha 

210.200 Ha 

208.700 Ha 

646.866 Ha 

1.356.220 Ha 

945.897 Ha 

JUMLAH 1.922.816 Ha 606.367 Ha 419.800 Ha 2.945.897 Ha 

Sumber : dari catatan Perum Perhutani tentang pembagian luas 

kawasan hutan masing-masing unit produksi. 
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Sebelum perhutani berdiri, sejarah kehutanan di indonesia mengalami 

4 (empat) tahap pengembangan hutan dan kehutanan, antara lain : 

1. Masa pemerintahan feodal (sebelum tahun 1602) 

2. Masa pemerintahan kolonial belanda (tahun 1602-1942) 

3. Masa pemerintahan jepang (tahun 1942-1945) 

4. Masa kemerdekaan 

Pemilihan dibidang kehutanan telah mengalami berbagai perubahan 

dan pengembangan untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini : 

1. Masa pemerintahan feodal (sebelum tahun 1602) 

Pada masa feodal, semua hutan di Jawa dan Madura masih 

berada di bawah kekuasaan raja. Hutan-hutan pada masa itu 

masih sangat luas dan terdapat di berbagai wilayah. Seorang raja 

dapat menguasai hutan-hutan yang termasuk di dalamnya. 

2. Masa pemerintahan kolonial belanda (tahun 1602-1942) 

Masa pemerintahan kolonial Belanda, kawasan hutan jati di 

Jawa beralih di kuasaan Belanda. Pada tahun 1808 di bawah 

pemerintahan Daendels, di bebtuk lembaga administrasi hutan. 

Tahun 1848 dua orang ahli kehutan dari Jerman yaitu Muller dan 

Jordens telah merintis kegunaan dan pengawasan hutan yang di 

dasarkan dari ilmu pengetahuan modern. Pada tahun itu juga di 

bentuk DIENS VAN HET BOSCH WEZEN yang merupakan 

kesatuan tugas untuk menguasai wilayah hutan setempat. Dengan 

berlakunya undang-undang kehutanan No. 1 tahun 1862 dan 
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undang-undang kehutanan No. 2 tahun 1879, maka perundang-

undangan dikenal sebagai BOSCH REGLEMENT (peraturan 

kehutanan) dan DIENST REGLEMENT (pelaksanaan kerja atau 

tugas). 

Pada tahun 1897 hutan jati mulai dijaga secara intensif yang 

di dasarkan atas hukum kehutanan serta disesuiakan dengan 

perkembangan ekonomi modern. Untuk meningkatkan tujuan dan 

arah yang komersial, maka pada tahun tersebut dibentuk “JATI 

BEDRIJF” atau perusahaan jati yang menguasai jati, tetapi 

mengalami kegagalan. Kemudian tahun 1936 struktur organisasi 

perusahaan berubah menjadi bentuk jawatan, bentuk ini berlaku 

sampai akhir masa pemerintahan kolonial Belanda. 

3. Masa pemerintahan jepang (tahun 1942-1945) 

Pada masa pendudukan jepang, BOSCH WEZEN diganti 

dengan nama RINGYO TYUD ZUMUSJO, perubahan bentuk 

usaha ini mula-mula ditempatkan dibawah departemen 

kehakiman (tahun 1942) yang dimaksudkan untuk melindungi 

tenaga kerja. Kemudian tahun 1943 berada dibawah departemen 

perkapalan karena hasil hutan dipasarkan keluar pulau dan 

terakhir berada dibaawah departemen kehutanan. Tahun 1945 

hutan jati mengalami kerusakan dan terjadinya kemunduran 

produksi karena adanya penebangan hutan yang liar. 

 



 

 

38

4. Masa kemerdekaan 

Indonesia sekarang ini adalah negara yang merdeka. Pada 

waktu Jepang hampir kalah dengan peperangan, pihak sekutu 

mengancam Jepang agar meninggalkan Indonesia, tetapi pihak 

Jepang tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Pada tanggal 14 

Agustus 1945 dua kota di Jepang, Hirosiam dan Nagasaki di bom 

oleh Amerika. Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada 

sekutu. Kesmpatan ini dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk 

mempriklamirkan kemerdekaan dengan membentuk panitia 

kemerdekaan indonesia dipimpin oleh Ir. Soekarna Hatta. Pada 

tanggal 18 Agustus tahun 1945, Indonesia secara resmi menjadi 

negara yang merdeka. Sehubungan dengan itu, RINGYO TYUD 

ZUMUSJO diambil oelh pemerintah Indonesia dan dijadikan 

kehutanan yang dibawah menteri kehutanan. Sehubungan dengan 

pemberian hak otonomi dari pemerintahan pusat kepada 

pemerintah daerah, maka digantilah struktur kehutanan menjadi 

dinas kehutanan, pengganti undang-undang No. 19 tahun 1969 

yang menjadi landasan kerja di bidang kehutanan. Kemudian 

dibentuk perusahaan negara yang pertama yaitu BPU Pertanian 

(PP17/1961) 

Usaha pemerintah untuk mewujudkan stabilitas polotik dan 

ekonomi Indonesia ditetapkannya dalam keputusan No. 17/ 1961 

tentang demokrasi perusahaan negara RI. Untuk 
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menyederhanakan bentuk perusahaan negara, dikeluarkannya 

suatu keputusan perusahaan negara, Kepres No. 17/1961 yang 

berisi perubahan negara dan perusahaan daerah diarahkan 

menjadi bentuk perusahaan negara yaitu : 

a. Perusahaan Jawatan Negara 

b. Perusahaan Umun Negara 

c. Perusahaan Perseorangan Negara. 

Setelah itu dikeluarkan peraturan pemerintah, PP No. 

15/1972 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau 

Perum. Peraturan ini kemudian di ganti dengan PP No. 36/1986 

sampai sekarang. 

Disamping itu perusahaan Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah mempunyai Visi dan Misi 

Visi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

Pengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem di pulau 

jawa secara adil, demokratis, efesien dan profesional guna 

menjamin keberlanjutan fungsi dan menfaatnya untuk 

keejahteraan masyarakat. 

 

Misi Perum Perhutani Unit I  jawa Tengah 

1. Melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan 

dan mutu lingkungan hidup 
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2. Menyelenggarakan usaha dibidang kehutanan berupa 

brang dan jasa guna memupuk keuntungan perusahaan dan 

memenuhi hajat hidup orang banyak. 

3. Mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara 

partisipasif sesuai dengan karakteristik wilayah untuk 

mendapatkan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan 

masyarakat. 

4. Memberdayakan sumber daya manusia melalui lembaga 

perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

dan kemandirian. 

Sedangkan jumlah karyawan Perum Perhutani Unit I jawa 

Tengah sendiri sampai tahun 2005 adalah (lihat tabel). 

Tabel 2 : Jumlah Karyawan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

tahun 2004/2005 

Nomer Pegawai atau 

Karyawan 

Laki-laki 

(Orang) 

Perempuan 

(Orang) 

Jumlah 

Karyawan  

1 PNS DP3 506 17 523 

2 Pegawai 

Perusahaan 

4575 352 4927 

3 Capeg 

Perusahaan 

10 0 10 

 Jumlah (01 

s/d 04) 

5091 369 5460 
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5 Pekerja 

harian 

1503 100 1603 

6 Pekerja 

Kontrak 

2289 168 2457 

7 Pekerja 

Borongan 

2888 121 3009 

 Jumlah (01 

s/d 07) 

11771 758 12529 

Sumber : dari catatan Perum Perhutani tentang jumlah pegawai 

atau pegawai. 

 

2. Struktur Organisasi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

Struktur organisasi adalah gambaran sistematis mengenai hubungan, 

tanggung jawab dan kerja sama antar bagian dalam suatu organiasi. 

Struktur organisasi sangat berguna bagi perusahaan, agar dalam 

menjalankan tugas dapat dilaksankan secara efektif dan efisien. Dengan 

adanya garis hubungan dan tanggung jawab yang jelas, maka setiap 

bagian dapat dikoordinasi dan tidak terjadi benturan atau penggandaan 

tugas. 

Struktur organisasi Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, dapat 

dikategorikan dalam sisitem organisasi garis dan staff. Struktur oganisasi 

garis dan staff adalah kekuasaan dan tanggung jawab dari tingkat tinggi 

sampai yang terendah terpisah secara jelas dan tegas. Setiap atasan 
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mempunyai bawahan yang hanya menerima perintah dari atasan tersebut. 

Untuk struktur organisasi seksi SDM Perum Perhutani Unit I Jawa tengah 

 

Gambar 1: Struktur organisasi seksi SDM Perum Perhutani 

Unit I Jawa Tengah  

 

Adapun keseluruhan strtuktur organissasi yang di terapkan di Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah berdasarkan surat keputusan Direksi 

tanggal 10 September 1993 No. 0935/KP TS/Dir/1993 seperti terlihat 

pada gambar 2. 

Penjelasan tugas dari masing-masing biro di Perum Perhutani Unit I 

Jawa Tengah yang digambarkan pada gambar 2 tersebut adalah: 

 

 

KEPALA 
SEKSI SDM 

Ka. Sub. Seksi. 
Pengembangan 

Ka. Sub. Seksi 
Pengadaan 

Ka. Sub. Seksi 
Pembinan 

Staf 
Pengembangan 

Staf Arsip 
Kepegawaian 

Staf Pengadaan 

Staf Pembinaan 
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1. Kepala Unit 

a. Tugas pokoknya adalah : memimpin dan mengurus Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah. 

b. Kepala unit mempunyai wewenang yaitu : menetapkan cara-

cara pelaksanaan kebijaksanaan Direksi Perum Perhutani Unit 

I Jawa Tengah. 

c. Kepala unit bertanggung jawab kepada Direksi atas tugas yang 

telah dilaksanakannya. 

2. Wakil Kepala Unit 

a. Tugas pokoknya adalah : 

 Membantu kepala unit dalam melaksanakan tugas-tugas 

pimpinan unit. 

 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala 

unit. 

b. Wewenang 

 Mengkoordinasi/membina dan mengawasi bidang 

produksi, industri, keamanan dan agraria. 

 Membawahi Kepala Biro Perencanaan 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 
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3. Kepala Biro Perencanaan 

a. Tugas pokok : membantu kepala unit dalam hal perencanaan 

hutan dan perencanaan pembengunan hutan berdasarkan azas 

kelestarian. 

b. Wewenang : membantu perencanaan hutan dan perencanaan 

pembangunan hutan. 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 

Biro perencanaan membawahi tiga kepala seksi 

1. Kepala Seksi Perencanaan Umum 

2. Kepala Seksi Pengukuran dan perpetaan 

3. Kepala Seksi Perencanaan Hutan 

4. Kepala Biro Pembinaan Hutan 

a. Tugas pokok : memberikan saran-saran dan pertimbangan 

kepada Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi 

pembinaan umum. 

b. Wewenang : 

 Mengatur dan membimbing petunjuk kerja pembinan 

hutan serta melaksanakan pengawasan di biro pembinaan 

hutan 

 Memimpin dan mengendalikan kegiatan Biro Pembinaan 

hutan 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 
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Biro ini dibawahi oleh tiga Kepala Seksi yaitu : 

1. Kepala Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan 

2. Kepala Seksi Pemeliharaan 

3. Kepala Seksi Pembinaan Lingkungan 

5. Kepala Biro Produksi 

a. Tugas pokok : memberikan saran-saran dan poertimbangan 

kepada Kepala Unit dalam mengatur mengkoordinasi bidang 

produksi 

b. Wewenang : 

 Mengatur dan memberi petunjuk kerja serta mengawasi di 

Biro Produksi 

 Melakukan pembinaan eksploitasi hutan dan 

pembangunan lingkungan. 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 

Biro Produksi membawahi tiga Kepala Seksi 

1. Kepala Seksi Eksploitasi 

2. Kepala Seksi Eksploitasi Non Kayu 

3. Kepala Seksi Usaha Lain 

6. Kepala Biro Industri 

a. Tugas pokok :  

 Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit 

dalan mengatur dan mengkoordinasi bidang industri 
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 Membantu Kepala Unit dalam bidang pemikiran, 

pengembangan dan pengolahn hasil hutan 

b. Wewenang : mengatur, membimbing dan mengawasi di Biro 

Industri 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 

Biro Industri mempunyai tiga Kepala Seksi yaitu : 

1. Kepala Seksi Industri Kayu 

2. Kepala Seksi Industri Non Kayu 

3. Kepala Seksi Instalasi Industri 

7. Kepala Biro Keamanan, Agraria dan Humas 

a. Tugas pokok : memberi saran dan pertimbangan kepada 

Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang 

keamanan agraria. 

b. Wewenang : mengatur, membimbing dan mengawasi Biro 

Keamanan, Agraria dan Humas. 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 

Biro ini memiliki tiga Kepala Seksi yaitu : 

1. Kepala Seksi Hukum dan Agraria 

2. Kepala Seksi Keamanan 

3. Kepala Seksi Humas 
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8. Kepala Biro Pemasaran 

a. Tugas pokok : 

 Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit 

dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang pemasaran 

 Membantu Kepala Unit dalam hal pemasaran, penjualan 

hasil hutan, pengujian hasil hutan dan masing-masing 

pasar. 

b. Wewenang : mengatur, membimbing dan mengawasi di Biro 

Pemasaran 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 

Biro Pemasaran mempunyai tiga Kepala Seksi yaitu : 

1. Kepala Seksi Penjualan 

2. Kepala Seksi Analisa Pasar 

3. kepala Seksi Pengujian 

9. Kepala Biro Teknik dan Perlengkapan 

a. Tugas pokok :  

 Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit 

dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang Teknik dan 

Perlengkapan 

 Melaksanakan pengawasan kepada administrasi dalam 

pelaksanaan pengadaan barang, penyimpanan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang-barang. 
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b. Wewenang : mengatur, membimbing dan mengawasi dalam 

Biro Texknik dan Perlanglapan 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 

Biro ini memiliki tiga Kepala seksi yaitu : 

1. Kepala Seksi Bangunan 

2. Kepala Seksi Perlengkapan] 

3. Kepala Seksi Instalasi 

10. Kepala Biro Keuangan 

a. Tugas pokok 

 Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Unit 

dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang Keuangan 

b. Wewenang : 

 Mengatur, membimbing dan mengawsi Biro Keuangan 

 Menyusun anggaran dan pendapatan perusahaan, 

administrasi keuangan dan pembangunan serta 

pemeriksaan keuangan. 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 

Biro Keuangan memiliki tiga Kepala Seksi yaitu ; 

1. Kepala Seksi Anggaran / Perbelanjaan 

2. Kepala Seksi Akuntansi 

3. Kepal Seksi Data dan Informasi  

 

 



 

 

49

11. Biro Umum 

a. Tugas pokok : Memberi saran dan pertimbangan kepada 

Kepala Unit dalam mengatur dan mengkoordinasi bidang 

Tata Laksana dan Administrasi. 

b. Wewenang : mengatur, membimbing dan mengawasi dalam 

Biro Umum 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 

Biro Umum memiliki dua Kepala Seksi yaitu : 

1. Kepala Seksi Umum dan Perkantoran 

2. Kepala Seksi Personalia. 

12. Biro Pengawasan 

a. Tugas pokok : membantu Kepala Unit dalam tugas 

pengawasan terhadap semua pelaksanan kegiatan di seluruh 

wilayah unitnya. 

b. Wewenang : mengatasi semua pelaksanan kegiatan di seluruh 

wilayah unit 

c. Bertanggung jawab kepada kepala unit. 

Biro Pengawasan memiliki dua Kepala seksi yaitu : 

1. Kepala Seksi Wilayah I 

2. Kepala Seksi Wilayah II 

Gambar 2 : Penjelasan tugas dari masing-masing biro di Perum 

Perhutani Unit Jawa Tengah 
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3. Bidang Kegiatan Usaha Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

Pada dasarnya sifat kegiatan usahanya yaitu penyediaan pelayanan 

bagi pemanfaatan untuk mencapai keuntungan, serta menyelenggarakan 

usaha dibidang kehutanan untuk menunjang pelaksanaan program 

pemerintah. Bidang kegiatan usaha yang dikelola Perum Perhutani unit I 

Jawa Tengah antara lain ; 

1. Perencanaan hutan dan pengembangan 

Bertujuan untuk mencapai hasil maksimal berdasarkan 

prinsip pengelolaan hutan yang lestari dn serba guna. 

2. Reboisasi 

Sebagian besar reboisasi dilakukan dengan alasan ; 

a. Wilayah kerja Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang padat. 

b. Menciptakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar hutan 

c. Untuk menjamin terpeliharanya konservesi selain tanah dan 

air. 

3. Pemeliharaan hutan 

Bertujuan untuk membuat tegakan hutan yang berpotensi 

tinggi pada saat masa tebang untuk menjaga kesuburan tanah dan 

kelestarian lingkungan pemeliharaan hutan dapat berupa 

pemngkasan tanaman sela, penjarangan, penyiangan, 

perlindungan hutan dari hama penyakit. 
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4. Bidang industri 

Ada dua kegiatan dibidang industri yaitu : 

a. Industri Kayu 

Industri kayu berasal dari produksi gergajian kayu jati 

b. Industri Non Kayu 

Industri ini dihasilkan berupa getah, gondorukem, minyak 

kayu putih dan benang sutra. 

5. Bidang hukum,  keamanan dan Agraria 

Kegiatan dibidang hukum, keamanan dan agraria yang 

dilakukan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah adalah sebagai 

berikut : 

a. Pemberian bantuan hukum bagi petugas yang terkena 

perkara pidana. 

b. Konsultasi hukum . 

Sesuai dengan surat edaran Direksi No. 001.2/DIR/1989 perihal 

konsultasi segi hukum, telah dilaksanakan pemberian bahan 

pertimbangan dan edaran penyempurnaan pembuatan konsep perjanjian 

dengan pihak II diluar bidang agraria kehutanan, misalnya konsep 

perjanjian tentang penggergajian kayu, pemasukan gondorukem, 

kerjasama bidang pengelolaan wana wisata dan sebagainya. 

Semakin besar suatu perusahaan, maka makin besar pula bidang 

usaha dalam perusahaan tersebut. Secara umum bidang usaha atau jenis 



 

 

52

pekerjaan yang ada dalam tubuh organisasi Perum Perhutani KPH 

Semarang antara lain adalah sebagai berikut. 

a. Bidang perencanaan hutan 

Yaitu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan 

alokasi sumber daya hutan. 

b. Bidang pembinaan hutan 

Yaitu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan, 

pemeliharaan dan peningkatan kualitas tanaman hutan. 

c. Bidang keamanan, agraria dan kehumasan 

Yaitu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pengamanan 

asset perusahaan, keagrariaan serta bidang hubungan 

masyarakat.  

d. Bidang produksi hasil hutan 

Yaitu  jenis pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan 

untuk memproduksi hasil hutan atau pekerjaan produksi 

lainnya. 

e. Bidang pemasaran 

Yaitu jenis pekerjaan yang yang berkaitan dengan 

distribusi, promosi dan penjualan hasil hutan maupun 

industri hasil hutan. 
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f. Bidang industri 

Yaitu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan proses industri 

hasil hutan yang dilaksanakan untuk memperoleh nilai 

tambah.  

g. Bidang keuangan 

Yaitu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan perusahaan. 

h. Bidang teknik dan perlengkapan 

Yaitu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan teknik 

konstruksi dan rekayasa bangunan fisik serta kegiatan 

pengadaan barang (materil). 

i. Bidang umum 

Yaitu jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan 

personalia perusahaan serta kegiatan rumah tangga/ umum 

lainnya. 

Begitu banyaknya ragam dan jenis bidang usaha pada perusahaan 

Perum Perhutani KPH Semarang maka sangat dibutuhkan adanya suatu 

sistem atau suatu rencana pegawai yang tepat, agar semua kegiatan bisa 

berjalan dengan tepat dan baik sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Untuk itu dalam Perencanaan Pegawai pada Perum Perhutani KPH 

Semarang, ditentukan berdasarkan time schedule yang di bagi menjadi 
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dua yaitu perencanaan kebutuhan pegawai dalam jangka pendek (1tahun) 

dan perencanaan kebutuhan pegawai dalam jangka panjang (5 tahun). 

Sedangkan pada dasarrnya sifat pekerjaan pada Perhutani KPH 

Semarang dapat di bedakan menjadi 2 sifat yaitu : 

1. Teknik operasional 

Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan langsung dengan 

proses pengelolaan hutan, produksi dan operasi. 

2. Ketata usahaan 

Yaitu segala bentuk pekerjaan administrasi yang mendukung 

pekerjaan teknik produksi dan operasi serta kegiatan usaha 

lainnya. 

 

4. Letak Perusahaan 

Penilihan lokasi peusahaan sangatlah penting karena lokasi bagi suatu 

perusahaan akan menentukan apakah perusahaan dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan rencana atau tidak, selain itu letak perusahaan akan 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil dalam pencapaian tujuan 

perushaan. 

Perum Perhutani berkedudukan dan berkantor pusat di jakarta sedang 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah di Jl. Pahlawan No. 151 Semarang. 

Perusahaan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak di tentukan. 

Lokasi perusahaan tersebut cukup strategis karena terletak di pusat kota. 
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5. Perkembangan Perusahaan 

Hutan produksi di Jawa tengah terdiri atas beberapa kelas 

perusahaan: 

Jati   : 307.924,53 Ha 

Pinus   : 186.027,04 Ha 

Damar   :  27.966,10 Ha 

Mahoni  :   9.561,57 Ha 

Sono Keling  :  21.031,24 Ha 

Kayu Putih  :   2.190,70 Ha 

Rhisopora  :  17.540,45 Ha 

Jumlah  : 573.241,63 Ha 

Adapun perkembangan dari Perum Perhutani tersebut adalah : 

1. Adanya kegiatan pengelolaan hutan 

a. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan dimaksudkan untuk memanfaatkan 

SDA hutan agar tercapai hasil yang optimal berdasarkan 

prinsip pengelolaan hutan yang lestari.  

b. Pemeliharaan hutan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh 

potensi tegakan yang berkualitas dan mempunyai nilai 

ekonomis tinggi di akhir daur serta menjaga kesuburan 

tanah dan kelestarian lingkungan 
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2. Industri pengelolaan kayu jati 

 Kegiatan ini bertujuan untuk memproduksi kayu dahan 

yang marketable dan prefitable untuk meningkatkan profil 

margin dan menunjang pertumbuhan perusahaan. 

3. Pemintalan sutera alam 

 Untuk memenuhi kebutuhan bibit ulat sutera alam yang 

berkualitas maka Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

mengelola ulat sutera candi roto dan kesatuan pengusaha sutera 

alam (KPSA) sopenoj, Sulawesi Selatan. 

4. Industri pengelolaan gondorukem 

 Hasil pengolahan gondorukem pada tahun 1997 

mencapai 37.490 ton, sedangkan pada tahun 1999 mengalami 

penurunan mencapai 31.966 ton 

5. Perlebahan 

 Pada tahun 1972 telah dilaksanakan contoh budidaya 

lebah madu yang kemudian disusul dengan munculnya usaha-

usaha madu swasta tahun 1981. 

6. Pengelolaan wana wisata 

 Sejalan upaya pemerintah dalam perkembangan 

industri pariwisata, maka Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah 

sampai tahun 1998 membangun 30 lokasi wisata harian, 12 

bumi perkemahan dan 7 lokasi bina cinta alam. Pembangunan 

wana wisata ini berkaitan dengan upaya peningkatan manfaat 
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hutan secara optimal dan berkesinambungan, baik manfaat 

ekonomi, hidrologis maupun sosial ekonomi. 

7. Pembinaan usaha kecil dan koperasi 

 Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK bentuk 

pembinaan ini berupa bantuan kemudahan bahan baku bantuan 

pinjaman modal kerja dengan bunga 6 % pertahun, pembinaan 

manageria atau peningkatan ketrampilan, kepelatihan, 

pemasaran dan lain-lain. 

 

B. Tata Kearsipan Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang 

1 Pemberkasan Arsip Pegawai 

 Terdiri dari beberapa arsip-arsip kepegawaian : 

a. SKPT (Surat Keputusan) gaji PNS 

b. SKPT (Surat Keputusan) pangkat PNS 

c. SKPT (Surat Keputusan) gaji perusahaan 

d. SKPT (Surat Keputusan) pangkat perusahaan 

e. DP3  (Daftar Penilaian Pelaksanaan Perusahaan) PNS dan 

perusahaan 

f. Ijazah pendidikan formal 

g. Ijazah atau Sertifikat kursus-kursus atau kepelatihan 

h. Kartu taspen dan jamsostekk dan lain-lain 

i. Keanggotaan asuransi KPH3 
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 Isi berkas adalah dari awal dia bekerja sampai akhir yang 

bersangkutan pensiun. 

Dalam penanganan berkas-berkas arsip pegawai untuk 

peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang faktor yang menentukan 

keberhasilan dan jaminan sarana prasarana yang standar dan sistem 

kearsipan adalah sebagai berikut 

1. Boks Arsip 

Boks arsip adalah boks yang digunakan untuk menyimpan 

arsip. Boks yang digunakan adalah boks yang memungkinkan 

adanya sirkulasi udara, untuk itu boks harus berlubang sehingga 

sehingga arsip yang disimpan tidak rusak (lihat gambar 3). 

2. Rak Arsip atau rak bergeak  (Roll Pact) 

Rak arsip adalah untuk menyimpan arsip yang ada di boks, 

disusun secara vertikal (lihat gambar 4) 

3. Filling Cabinet 

Filling Cabinet adalah perangkat kantor yang berbentuk 

persegi panjang yang diletakkan secara vertiakal dan digunakan 

untuk menyimpan arsip yang masih diperlukan. 

4. Portepel 

Portepel adalah stopmap yang memakai tali pengikat untuk 

merapatkannya. (lebih jelasnya lihat gambar 5). 
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Gambar 5 : Pertopel 

5. Rafia 

Rafia adalah untuk mengikat arsip dalam stopmap atau 

buku dalam satu bendel (lihat gambar 6) 

 

 2 

 

 5 

  

 

 1 

 

 

Keterangan Gambar : 

1. Boks Arsip  5. Rafia 

2. Arsip bergerak (Roll Pack). 
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2. Pengkodean Berkas Kepegawaian 

Pengkodean berkas berdasarkan KPH atau Unit masing-masing 

yang masuk pada sentral arsip aktif. 

 Roll Pact adalah isi pemberkasan berkas pegawai, yang 

berbentuk lemari gandeng yang bersusun lebih dari 4 almari 

 Fumigasi adalah perawatan berkas dengan sistem fungigasi 

yang bertujuan dari kegunaan pengawetan berkas dari jamur 

dan serangga 

 Filling kabinet kegunaannya untuk menyimpan SKPT-SKPT 

tersebut. 

Filling kabinet terdiri dari : 

1). Ijazah 

2). SK gaji perkala 

3). SkPT pangkat dan surat-surat rahasia lainnya. 

 Pengkodean berkas berdasarkan KPH atau masing-masing 

yang termasuk pada sentral arsip aktif 

Daftar pejabat Administratur antara lain : 

1. KPH Balapulang 

2. KPH Blora 

3. KPH Banyumas Barat 

4. KPH Banyumas Timur 

5. KPH Cepu 

6. KPH Gundih 
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7. KPH Kebonharjo 

8. KPH Kedu Selatan 

9. KPH Kedu Utara 

10. KPH Kendal 

11. KPH Mantingan 

12. KPH Pati 

13. KPH Pekalongan Barat 

14. KPH Pemalang 

15. KPH Pekalongan Timur 

16. KPH Purwodadi 

17. KPH Semarang 

18. KPH Surakarta 

19. KPH Telawa 

20. IPKJ Cepu 

21. KPE Kesatuan Pelaksana Ekspor Semarang 

22. KPSA Soppeng Sulawasi 

Sebelum pengkodean arsip-arsip lainnya dikumpulkan Ketransip-

transip Kph 

Pengkodean arsip-arsip tersebut antara lain : 

a. Pengkodean berdasarkan jabatan 

 Jabatan setingkta Kasi atau ADM (Administratur) 

 Jabatan setingkat Arjun (Pejabat) 

 Jabatan menurut Asper atau KSS (Asisten Perhutani) 
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 Jabatan menurut KRPH atau KAUR (Kepala Resort 

Pemangkuan Hutan atau Kepala Urusan) 

 Staf (Karyawan) 

b. Pengkodean dicatat di dalam buku register yang isinya tentang 

kode, nama, Nip, dan tempat tanggal lahir 

c. Kode menunjukkan lokasi pada almariRoll Pact. 

 

3. Mutasi Atau Jabatan 

Mutasi adalah pemindahan suatu karyawan dari Kph A ke Kph B, 

dalam wilayah kentor, Unit I Jawa Tengah. 

Macam-macam Mutasi : 

1. Mutasi daerah atau KPH 

Mutasi daerah dalam pembuatannya dilkukan oleh pejabat 

Administratur atau KPH atau Unit 

2. Mutasi antar wilyah unit 

Mutasi antar wilayah adalah mutasi yang dilakukan 

pembuatannya di lakukan oleh Direksi Jakaarta. 

 

4. Pengiriman Berkas 

Pengiriman berkas adalah pengiriman berkas tersebut dilakukan 

apbila ada seorang pejabat yang dipindahkan dari JPH A ke KPH B. 
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1. Proses pengiriman berkas 

Berkas dikirim berdasarkan surat keputusan yang dibuat 

oleh kantor Unit I Jawa Tengah. 

2. SKPT pengantar pengiriman berkas pegawai. 

Isi berkas SKPT pengantar pengiriman berkas 

kepegawaian: 

a. Nama 

b. Nomor NIP 

c. Pangkat 

d. Golongan 

e. Jabatan 

Dengan kelengkapan berkas-berkas tersebut adalah : 

 Format 4 SIM-SDM 

 SKPT Pangkat Pegawai Perum Perhutani  

 SJPT Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

 SKPT Gaji Pegawai Perum Perhutani 

 DP3 Pegawai Negeri Sipil tahun 1997, 1998 

 DP3 Pegawai Perum Perhutani tahun 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001 

 SKPT Penunjuk Jabatan Mutasi dan SKPT lainnya. 

3. Macam-macam pengiriman berkas yang dikirim 

Macam-macam berkas yang akan dikirim 

a. Format 4 SIM-SDM 
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b. SKPT Pangkat Pegawai Perum Perhutani 

c. SKPT Gaji Berkala Perum Perhutani] 

d. DP 3 Pegawwai Perum Perhutani 

e. SKPT Penunjuk Jabatan atau Mutasi 

f. Surat lain-lain 

Yang dimaksud surat lain-lain adalah : 

 Ijazah 

 Surat Kelahiran Anak 

 Surat Nikah 

 Suart Nomer Pegawai 

 Kardek (Kartu Daftar Pegawai) 

 

C. Hasil Pembahasan 

Hasil yang di peroleh dari pembahasan di depan adalah sebagai 

berikut : 

Tata Kearsipan 

Macam - macam administrasi Perum Perhutani Unit I jawa Tengah di 

Semarang adalah administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan 

administrasi perlengkapan. Dalam hal administrasi Perum Perhutani 

semuanya berjalan dengan baik dan tertib. Pelaksanan dan administrasi 

yang baik menunjang kelancaran perusahaan, sehingga dapat mendorong 

kemajuan perusahaan terutama dalam penyimpanan arsip kepegawaian. 

Tata kearsipan adalah “Segenap tata cara mengolah semua laporan – 
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laporan dari suatu kegiatan agar mempermudah pengunaannya”. 

Kepegawaian adalah “Segala hal  di bidang Sumber Daya Manusia yang 

berhubungan dengan kegiatan – kegiatan ketenaga kerjaan dan kerja 

sama kelompok untuk tujuan tertentu. 

1. Pencatatan arsip 

Pengkodean berkas arsip berdasarkan Kph / masing – masing 

yang termasuk pada sentral arsip aktif. Sebelum pengkodean, arsip – 

arsip lainnya dikumpulkan ketranskip – transkrip Kph. 

Pengkodean arsip – arsip tersebut antara lain : 

a. Pengkodean berdasarkan jabatan (ADM, ARJUN, ASPER / KSS, 

KAUR. Staff) 

b. Pengkodean di catat dalam buku register yang isinya tentang kode 

Nama, NIP) dan tempat tanggal lahir. 

c. Kode menunjukan lokasi pada almari Roll Pact. 

 

2. Penyimpanan arsip 

Cara – cara menyimpan arsip pegawai antara lain : 

a) Flat Filing : arsip dimasukan dalam suatu snelhechter 

kemudian  snelhechter – snelhechter tersebut 

ditumpuk. 

b) Upright Filing : arsip dimasukan brief ordner kemudian ordner – 

ordner tersebut diletakkan berdiri. 
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c) Vertical Filing : arsip dimasukan folder kemudian folder – folder 

tersebut diletakkan tegak memanjang. Kalau 

folder – folder yang dipergunakan itu folder 

gantung (menggantung), dinamakan vertical 

suspensi on filing. 

d) Lateral Filing : arsip dimasukan snelhechtef kemudian 

snelhechter –snelhechter diletakkan berdiri 

denagn punggung didepan. Kalau snelhechter – 

snelhechter tersebut diletakkan menggantung 

disebut lateral suspension filing. 

e) Self Filing : tiap lembar arsip diletakkan menggantung. 

f) Box Filing : arsip dimasukan kedalam kardus / box arsip 

 

3. Peminjaman arsip dan penemuan kembali  

Prosedur peminjaman arsip melalui kegiatan –kegiatan sebagai 

berikut ; 

a. Penemuan kembali. 

1). Penggunaan kartu kloper 

Dengan diketahuinya kode dan masalah arsip yang 

diperlukan, dipergunakan untuk menemukan kartu klaper 

dengan cara membaca tab – tab kartu klaper. Dari kartu klaper 

dapat langsung diketahui ciri arsip yang berupa isi surat, nama 
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pengirim / alamatnya. Selanjutnya dilihat kolom nomor urut 

kartu klaper untuk mengetahui nomor arsipnya. 

2). Penggunaan kartu indek 

Ciri pertama yang diperlukan disini adalah nama yang 

dijadikan tanda pengenal (indek). Dengan indek itu dapat 

diketahui kode untuk menemukan kartu indek secara cepat. 

Identitas surat sepenuhnya iketahui dari kartu indek itu. 

3). Penggunaan kartu kendali 

Apabila permintaan arsip ini pada Unit Kearsipan maka 

pengendali lebih dahulu mencai kartu kendali biru (2) dengan 

kode yang telah diketahui. Untuk arsip aktif setelah kartu 

kendali biru ditemukan akan diketahui Unit Pengolah mana 

yang menyimpannya. 

b. Pengisian formulir peminjaman arsip. 

Peminjaman arsip harus mengisi formulir pinjaman (baik 

yang berujud lembarn / kartu)atau out slip rangkap 3.. ke -3 

lembar out slip tersebut digunkan untuk : 

o Lembar asli sebagai ganti arsip yang dipinjam dan 

ditempatkan ditempat arsip – arsip tersebut diambil. 

o Lembar duplikat sebagai bukti meminjam arsip bagi yang 

bersangkutan. 

o Lembar triplikat sebagai bukti meminjam arsip bagi yang 

bersangkutan. 
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4. Pengamanan arsip 

Pengamanan arsip ialah usaha penjagaan arsip agar isi / 

informasinya tidak sampai diketahui oleh orang yang tidak berhak 

dan benda arsipnya tidak hilang. Pada dasrny arsip dinamis itu 

bersifat rahasia, untuk itu usaha pengamanannya dilakukan dengan 

jalan sebagai berikut: 

o Petugas arsip harus betul – betul dapat menyimpan rahasia. 

o Pengendalian dalam peminjaman arsip 

Peminjaman arsip yang untuk petugas atau Unit kerja yang 

bersangkutan dengan penyelsaian surat itu. 

o Larangan pengambilan arsip dari tempatnya selain oleh petugas 

arsip. 

o Penempatan yang aman dari pencurian, banjir, dan kebakaran. 

 

5. Pemeliharaan arsip 

Untuk menjaga keutuhan arsip dapat dilakukan dengan cara 

memberikan bahan – bahan pencegah kerusakan, baik mencegah 

serangan  serangga – serangga maupun kemungkinan – kemungkinan 

yang lain. Agar tingkat kelembaban tetap seperti yang diinginkan 

maka dapat menaruhkan kapur barus (kanfer) dikotak – kotak 

penyimpanan. 

Tempat penyimpanan harus dijaga sedemikian rupa, supaya 

terjamin keutuhannya, keamanannya, kebersihannya, kerapiannya 
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dan sebagainya. Untuk itu maka perlu dibuatkan peraturan – 

peraturan yang melarang tidak terjaminnya hal – hal tersebut. 

Larangan yang tidak boleh dilanggar itu, misalnya : petugas atau 

siapapun dilarang membawa dan/atau makanditempat penyimpanan 

arsip. Karena sisa – sisa makanan dapat merupakan daya tarik 

serangga dan hewan lain yang dapat membahayakan keselamatan 

arsip. Didalam ruangan tempat penyimpanan arsip dilarng merokok, 

sebab percikan api dapat dapat menimbulkan bahaya kebakaran. 

Larangan – larangan itu tidak boleh dilanggar meskipun hanya 

sesekali dilakukannya. 

 

6. Pemusnahan dan Penyusutan arsip 

Dalam malakukan pemusnahan asip perlu memperhatikan 

ketentuan – ketentuan yang berlaku, yaitu : 

o Perlu membuat daftar pertelan untuk arsip – arsip yang akan 

dimusnahkan. 

o Harus dibuatkan berita acara pemusnahan. 

o Harus disaksikan oleh 2 orang pejabat yang berwenang. 

Penghancuran arsip harus dilakukan secara total, sehingga hilang 

sama sekali / identitas arsip yang bersangkutan. Pelaksanaan 

(prosedur) pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan 3 cara ; 
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a. Pembakaran Arsip 

Pemusnahan dengan cara pembakaran adalah yang lazim 

dilakukan, karena pelaksanaannya mudah. Tatapi apabila kertyas 

arsip yang akan dimusnahkan itu 100 kg sampai 1000 kg maka 

pembakaran memerlukan waktu khusus dan sangat berbahaya. 

Pembakaran dalam jumlah yang besar, kecuali waktunya lama 

juga sering tidak sempurna. Oleh karena itu cara pemusnahan 

dengan pembakaran dapat dilakukan apabila jumlah arsip yang 

dimusnahkan tidak banyak 

b. Pencacahan arsip 

Arsip yang sudah dicacah berwujud potongan-potongan 

kertas yang sama sekali tidak dapat dikenal lagi identitas arsip 

yang bersangkutan. Apabila potongan kertas berwujud “kawul 

kertas” dalam jumlah yang cukup banyak dapat dijual untuk 

penyekat barang pecah belah atau barang-barang dari tembikar. 

Jadi, yang penting pemusnahan arsip itu menghilangkan identitas 

arsip, sehingga tidak dikenal lagi arsip tersebut. Cara pemusnahan 

dengan pencacah arsip dapat dilakukan secara bertahap, artinya 

tidak harus selesai pada saat itu. Dengan demikian 

pemusnahannya dapat dilakukan secar rutin dan tidak perlu waktu 

khusus. 
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c. Penghancuran arsip 

Pemusnahan dengan cara ini adalah memusnahkan arsip 

dengan menuangkan bahan kimia di atas tumpukan arsip. Cara ini 

agak berbahaya karena bahan kimia yang digunakan (biasanya 

soda api) dapat melukai kalau percikannya mengenai badan. 

Pelaksanaan pemusnahan dapat dilakukan dengan cara yang lebih 

mudah meskipun biasanya agak mahal. Sekali tumpukan arsip 

dituangi bahan kimia, maka terjadi reaksi penghancuran secara 

pelan-pelan tetapi pasti. Dengan demikian apabila penghancuran 

dilakukan pada tempat tertentu, apakah disuatu lobang atau bak, 

maka tidak perlu ditunggu arsip pasti hancur. 

Prosedur penyusutan arsip :  

o Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. 

o Memusnahkan arisp sesuai dengan pedoman penyusutan dan 

jadwal retensi arsip 

o Menyerahkan arisp statis kepada instansi ARSDA atau ARNAS  

Pemindahan arsip  inaktif dari unit pengolah ke unit pengarsipan 

berlaku pada sistem gabungan (sentralisasi – desentralisasi). 

Sedangkan pada sistem sentralisasi semua arsip baik aktif, inaktif 

maupun statis disimpan di unit ke arsipan. Selanjutnya penghapusan 

mengandung pengertian pemusnahan arsip yang sudah tidak 

mempunyai nilai guna sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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7. Dana untuk kearsipan 

Di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang, menyediakan 

dana untuk perawatan arsip, supaya arsip tersebut tetap terjaga 

dengan baik. Adapun dana yang diberikan perusahaan untuk 

kearsipan digunakan untuk kegiatan kursus-kursus, penataran dan 

seminar terutama ditujukan pada petugas kearsipan untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang kearsipan. Oleh karena itu dana 

untuk perawatan arsip sangat berpengaruh besar dalam menjaga arsip, 

supaya arsip tersebut terjaga dengan baik (tidak rusak). 

 

Macam – macam Administrasi kepegawaian di Perum Perhutani Unit I 

Jawa Tengah, Semarang. 

1. Administrasi Kepegawaian 

Administrasi kepegawaian yang terdiri dari : 

1 Bidang pembinaan, meliputi : 

a. Pensiun di bagi menjadi dua : Pensiun Negri dan Pensiun 

Perusahaan 

b. Hukuman disiplin pegawai, contohnya : menetapkan sanksi 

terhadap pegawai yang indisipliner 

c. Kesejahteraan yaitu pemberian penghasilan yang terdiri dari : 

Gaji, tunjangan (teratur atau tidak teratur / lemburan) 
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2 Bidang pengadaan pegawai, terdiri dari : 

a. Kenaikan pangkat 

b. Gaji Berkala 

c. Pengangkatan Pegawai 

3 Pengembangan SDM, meliputi : 

a. Pendidikan dan Pelatihan 

b. Promosi dan Mutasi 

c. Statistik Kepegawaian 

d. Pemberkasan Surat Keputusan 

2. Administrasi Perlengkapan adalah Administrasi yang berhubungan 

dengan perlengkapan kantor, seperti : alat –alat tulis (buku dan pensil ). 

Untuk alat – alat tulis dapat di peroleh di koperasi, sedangkan untuk arsip 

(sudah tidak dibutuhkan) yang berisikan berkas pegawai dapat ditemukan 

di gudang Perhutani Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarrang. 

3. Administrasi Keuangan terdiri dari :  

a. Neraca 

b. Pajak 

c. Akuntransi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan di depan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Tata Admiistrasi di Perum Perhutani Unit I Jawa Tegah, Semarang 

telah di laksanakan dengan baik sesuai prosedur baku. 

2. Administrasi kepegawaian menjadi tumpuan kebijakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

3. Pola pengelolaan arsip di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 

Semarang telah terlaksana dengan baik. 

4. Pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, peminjaman dan 

penemuan kembali, pengamanan, penyusutan dan pemusnahan, 

arsip di Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Semarang telah 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan kerja praktik pentimpanan berkas-berkas arsip 

pegawai di arsip Perum Perhutani Unit I Jawa tengah, maka penulis 

menyampaikan beberpa saran-saran agar dapat terciptanya kelancaran 

dalam kegiatan penyimpanan berkas arsip pegawai. 
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1. Dana untuk kearsipan yang tersedia harus dipergunakan secara 

tepat untuk menunjang keberhasilan dalam penanganan kearsipan. 

Misalnya untuk kegiatan kursus-kursus, penataran, dan seminar 

terutama ditujukan pada petugas kearsipan untuk menambah 

wawasan dan penghetahuan tentang kearsipan. 

2. Perlunya sosialisasi kedisiplinan pegaawai dalam melakukan 

penyimpanan berkas-berkas arsip pegawai, supaya berkas-

berkasnya tetap utuh (tidak hilang) dan sewaktu-waktu berkas-

bekas tersebut di butuhkan dapat ditemukan lagi dengan mudah. 

3. Etensi diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 

kegiatan penyimpanan berkas-berkas arsip pegawai. Besarnya 

atensi Pimpinan terhadap bidang kearsipan sangat diperlukan 

terutama untuk memberi motivasi (dorongan) kepada petugas 

kearsipan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan di bidang 

kearsipan. 
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