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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN METODOLOGI PENULISAN 

 

A. Kajian Teoretis 

1. Pengertian Pengelolaan Arsip 

 Pengelolaan melalui suatu proses dengan sebuah pengawasan 

untuk seluruh hal yang berikatan dalam terlaksananya agar suatu tujuan 

tercapai. Pengelolaan juga bisa diartikan kegiatan untuk melaksanakan 

suatu hal agar dapat lebih tepat dan sesuai dengan apa yang di inginkan 

sehingga mempunyai guna. Dalam jurnalnya, Heri Sudibyo (2020) 

mengungkapkan pengelolaan atau manajemen merupakan perencanaan, 

penataan, informasi dalam menangangani sumber daya suatu perusahaaan 

agar suatu tujuan dapat terlaksana. Selaras dengan pengertian di atas, 

menurut Balderton (2020) pengelolaan dan manajemen satu jenis 

merupakan pergerakan, perorganisasian, dan pengarahan yang dilakukan 

manusia agar dapat memanfaatkan dengan efektif persediaan dan sarana 

agar tercapainya tujuan. 

 Sularso Mulyono mengutarakan arsip merupakan tempat 

penyimpanan surat yang sudah ditentukan sesuai aturan apabila 

dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. (Absor, 2019)  

Sedangkan, Arsip menurut Dick Weisinger (2018) mengatakan “An 

archive is recorded data or an article which can be treated as a unit. To 
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put it plainly, record are a subset of all archive that enter or that have 

been made inside an association”. Artinya, arsip adalah suatu bagian dari 

seluruh surat masuk dan surat keluar yang yang penciptaannya oleh suatu 

perusahaan atau organisasi yang didalamnya mengandung informasi berisi 

yang berhubungan dengan sikap dalam mengambil keputusan yang terjadi 

dalam suatu organisasi.  

 Wursanto (2012) menjelaskan bahwa pengelolaan arsip adalah 

kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengarsipan, 

menunjukkan bahwa pengelolaan arsip adalah kegiatan yang berkaitan 

dengan penerimaan, penyimpanan, pengiriman, pencatatan, penyimpanan, 

penyingkiran atau penyusutan naskah, dan pemusnahan naskah. 

Pengelolaan arsip yang baik berdampak besar pada kemudahan 

penelusuran dan pengambilan informasi, sehingga apabila data atau 

informasi dalam arsip sewaktu-waktu dibutuhkan, arsip dapat dengan 

mudah, cepat, akurat, dan siap tersedia etiap   saat   untuk   diberikan 

kepada pihak - pihak yang berkaitan. Dengan pelayanan yang mudah, 

cepat dan akurat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan kearsipan 

akan memuaskan yang membutuhkan, sehingga tidak perlu menunggu 

berjam-jam, berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan 

arsip. (Kristiyanti, 2015) 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa arsip merupakan informasi dalam 

berbagai bentuk seperti catatan, warkat, surat atau record sebagai pusat 

ingatan yang berasal dari kegiatan perusahaan yang disimpan secara 
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terstruktur guna memudahkan penemuan kembali sehingga sesuai dengan 

apa yang sudah direncanakan sebelumnya, dengan itu dapat dengan mudah 

dalam melakukan pelaksanaan dan pemeriksaan dalam mengelola arsip.  

2. Pengertian Manajemen Kearsipan 

 Manajemen arsip sebenarnya suatu istilah yang sangat erat 

memerlukan aturan. ANRI (2015) mengatakan bahwa manajemen arsip 

adalah suatu pelaksana dari fungsi-fungsi manajemen untuk pengelolaan 

daur hidup arsip (life cycle) yang memiliki tahapan – tahapan seperti 

pencipataan, penggunaan dan pemeliharaan dari manajemen arsip. 

Sedangkan, menurut Odgers menjelaskan manajemen arsip yaitu suatu 

proses dalam pengawasan, penyimpanan dan keamanan arsip yang 

berbentuk arsip manual (kertas) atau dalam bentuk media arsip elektronik.  

 Dalam pelaksanaan manajemen harus dilakukan dengan efektif 

agar memiliki dampak yang positif tentang kreativitas perusahaan. Quible 

(2015) menjelaskan sebagian dari kelebihan atas pelaksanaan suatu 

manajemen arsip yang efektif dalam perusahaan, adalah it better serves its 

customers or clients; it increment representative efficiency; I achieves its 

responsibility with fewere mployees; it concentrates itsrecords and data, 

along these lines making them readly accessible to all workers who need 

them; it wipes out copy records and data; it decreases its records extra 

room; it follows announcing guideline at the government, state, and 

neighborhood levels; it monitors and power over its records and data; it 

evades expensive ligitation and obligation issues. 
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 Menurut Suradjauraja menjelaskan bahwa pengelolaan arsip yang 

efektif berarti tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keamanan arsip 

dan menyediakan arsip pada saat dibutuhkan, dan dalam hal ini efisien 

yang berarti produktivitas sistem kearsipan dapat dipenuhi yaitu 

menjadikan arsip yang memiliki nilai guna dapat ditemukan dengan cepat 

dan mudah saat dibutuhkan, dan semua ini dapat diwujudkan dengan biaya 

rendah dan upaya minimal.  (Fardhoi Abdi et al., 2020) 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen arsip suatu proses dalam 

mengelola daur hidup arsip dalam penciptaan, penggunaan, pengawasan 

dan penyimpanan arsip sehingga terjaminnya keselamatan dan penyediaan 

arsip apabila diperlukan kembali. 

3. Fungsi Arsip 

 Kegiatan kearsipan memiliki dua tujuan utama, yaitu sebagai bukti 

pertanggungjawaban atau pelaksanaan perusahaan, dan menjadikan setiap 

perusahaan atau wilayah kerja pemerintah tidak lagi membebani 

penyimpanan arsip yang tidak diperlukan lagi 

 Menurut Barthos (2020) “fungsi dari arsip secara efisien 

diantaranya (1) arsip dinamis, adalah arsip yang sewaktu-waktu dapat 

berubah nilai dan artinya berdasarkan fungsinya, (2) arsip statis, adalah 

arsip yang sudah cukup tingkatan nilainya sebagai alat 

pertanggungjawaban pemerintahan”. Dengan begitu arsip dinamis 

merupakan arsip yang berguna secara langsung untuk aktivitas arsip dan 

penyimpanannya dalam kurun waktu sedangkan arsip statis merupakan 
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arsip yang diperoleh dari pembuat arsip karena mempunyai nilai guna 

dalam sejarah dan keterangan permanen yang sudah di pertanggung 

jawabkan oleh pemerintah.  

 Sedangkan fungsi arsip menurut Muhidin dan Winata (2021), 

berikut fungsi arsip diantaranya: 

1. Mendukung proses pengambilan keputusan. Kesiapan suatu informasi 

yang lebih mencukupi dari sisi kualitas dan kuantitas untuk mendorong 

agar tercapainya suatu tujuan dalam mengambil keputusan.  

2. Menopang proses dari perencanaan. Dalam mengatur suatu rencana 

diperlukan beberapa informasi untuk mendorong agar tujuan dapat 

tercapai. Informasi tersebut didapatkan dari sebuah arsip.  

3. Melakukan pengamatan. Dalam hal dilakukannya pengamatan maka 

diperlukannya informasi tercatat berkenaan rencana yang sudah dalam 

penyusunan, suatu hal yang sudah tertatat, suatu hal yang belum dapat 

dilakukan seluruh kegiatan tersebut dicatat dalam bentuk arsip.  

4. Sarana dalam menyatakan suatu kebenaran. Semua informasi tersebut 

adalah arsip dan arsip tersebut merupakan bukti dari menyatakan suatu 

kebenaran.  

5. Riwayat perusahaan. Dalam kegiatan perusahaan seperti kesepakatan, 

kegiatan dalam perusahaan atau diluar diciptakan perusahaan yang 

dapat dicatat dalam bentuk arsip. Informasi yang dicatat nantinya dapat 

digunakan ole perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan di masa 

depan. 
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6. Pengunaannya dapat dipublikasikan. Digunakan dalam kepentingan 

publik dan ekonomi karena dalam kegiatannya membutuhkan dan 

menghasilkan suatu informasi. Bermacam – macam informasi ini 

didapatkan dari berbagai jenis sumber termasuk arsip. 

 Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum yang menyebutkan bahwa fungsi arsip dibedakan 

atas:  

a) Arsip dinamis, menggunakan dan menyimpan arsip dinamis untuk 

jangka waktu tertentu secara langsung dalam aktivitas pembuat arsip.   

b) Arsip statis, dibuat oleh pencipta arsip karena memiliki 12 nilai guna 

historis, telah habis daya simpannya, dan memiliki informasi tetap yang 

telah diverifikasi langsung atau tidak langsung oleh Arsip Nasional 

Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. (Khalimah, 2020) 

 Menurut Sugiarto dan Wahyono (2019) arsip memiliki fungsi 

sebagai kesadaran yang bersumber dari ingatan, sebagai pusat informasi 

dan sarana pengamatan yang dibutuhkan pada perusahaan untuk 

rancangan kegiatan persiapan, penganalisisan, perkembangan, 

pembuatan strategi, memutuskan suatu keputusan, penyusunan laporan, 

pertanggung-jawaban atas penilaian dan pengelolaan secara tepat. 

Dapat dikatakan arsip mempunyai peran penting didalam pengambilan 

keputusan pimpinan.  

4. Jenis Arsip 
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 Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Republik 

Indonesia Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip dibagi menjadi lima 

kategori, yaitu arsip dinamis, arsip penting, arsip aktif, arsip tidak aktif, 

dan arsip statis. Pada saat yang sama menurut Nureida, ada banyak jenis 

arsip, tidak hanya bukti tertulis di atas kertas, tetapi juga dokumen. Jenis 

arsip antara lain: 1) arsip dinamis yang dibedakan menjadi dua diantaranya 

arsip aktif dan arsip in-aktif; 2) dan arsip statis (Susanti & Puspasari, 

2020). Sedangkan menurut Donni Juni Priansa dan Fenny Damayanti 

(2019) berikut jenis-jenis arsip diantaranya : 

1. Arsip Media 

a. Arsip Kertas 

Arsip yang berbentuk tulisan dan gambar menurut angka yang tercatat 

dalam kertas.  

b. Arsip Lihat Dengar 

Arsip yang dapat digunakan dengan dilihat dan didengar. Seperti : CD 

video, perfilman, Compact Disk digital video,  kaset video, film, VCD, 

rekaman berbentuk kaset, dan lainnya. 

c. Arsip Kartografik dan Arsitektual 

Arsip berbentuk kertas dengan isi berupa grafik, peta dan gambar yang 

dibuat arsitek yang memiliki bentuk ekslusif dank has yang membuat 

terlihat berbeda dari arsip kertas biasanya. 

d. Arsip Elektronik 
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Arsip berasal dari suatu teknologi yaitu teknologi informasi, seperti 

komputer. dihasilkan oleh teknologi informasi, khususnya komputer 

(marchine readable). 

 Fungsi arsip untuk perusahaan menurut Wursanto merupakan 

aktivitas yang dimiliki suatu kantor pada organisasi dikatakan dapat 

berjalan dengan sesuai apabila arsip dapat dijadikan untuk alat komunikasi 

secara tertulis, alat bukti dalam mempersingkat durasi, biaya dan tenaga. 

(AFANDI, n.d.) 

5. Pengertian Arsip Digital/Elektronik 

 Menurut Nasional Archive and Record Administrasion (NASA) 

USA (2016) arsip digital atau arsip elektronik adalah arsip yang 

penyimpanan dan pengelolaannya dalam format tertentu yaitu hanya 

dengan komputer baru dapat diproses. 

 Menurut International Council Of Archives (ICA) (2019) arsip 

elektronik memiliki sebuah arti “Electronic record is a record that is 

suitablefor control, transmission or processingby an advanced PC” (arsip 

elektronik adalah arsip yang cocok untuk kontrol, transmisi, atau 

pemrosesan dengan menggunakan PC). 

 Sedangkan pengertian arsip elektronik menurut Standars Of 

Elektronic Record Filing and Management China adalah suatu file yang 

tercipta oleh komponen digital, dalam cakupan dan format digital seperti 

komputer digunakan untuk membaca dan memproses data yang dapat 

disebarkan lewat jaringan komunikasi. (Nabila, 2020) 
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 Arsip elektronik menurut NARA (National Archives and Record 

Administration) merupakan suatu arsip yang dikelola dan disimpan ke 

dalam format tertentu, yang hanya dapat diproses dengan menggunakan 

komputer. (Anugrah, 2020)  

 Menurut Kuswantoro (2020) menjelaskan bahwa arsip elektronik 

merupakan bentuk penyimpanan arsip berbasis komputer, apabila 

digunakan dengan internet, maka bisa dapat di online-kan, kemudian dapat 

dipakai oleh perusahan dan lembaga-lembaga besar. Sugiarto dan 

Wahyono bahwa “Arsip elektronik memiliki banyak kemudahan seperti 

pengoperasian yang sederhana, keamanan data yang terjamin, 

pengambilan file yang mudah, lokasi fisik file yang dapat direkam, 

koneksi ke jaringan komputer, penyimpanan otomatis, dan laporan status 

file.”. (Trivena & Silintowe, 2019)  

 Berdasarkan kesimpulan pengertian diatas arsip elektronik 

biasanya arsip yang isi informasinya berupa apa saja dengan 

penciptaannya menggunakan media elektronik, teknologi informasi 

khususnya komputer yang berhubungan langsung dengan jaringan 

komputer maka dapat dengan mudah mengakses informasi arsip yang 

diperlukan dengan cepat.  

6. Kelebihan Arsip Digital/Elektronik 

 Menurut Lastiyani (2014) arsip elektronik mempunyai kelebihan 

yang tidak dipunyai arsip konvensional (kertas), diantaranya :  
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a. Ditemukannya informasi dan disajikannya arsip dapat dengan cepat 

dan tepat. 

b. Akses dan penerapan suatu informasi dapat digunakan lebih dari satu 

pengguna di waktu bersamaan atau dikatakan multiuser  

c. Penyimpan informasi suatu arsip lebih terkonsentrasi  

d. Mempunyai ketepatan dalan penyimpanan yang tinggi.    

  Pengarsipan arsip elektronik harus dilakukan secara elektronik 

untuk mendapatkan manfaat yang maksimal Feronika (2020), antara lain: 

a. Kumpulan informasi yang lebih baik, konsisten dan dapat dengan 

mudah ditemukan kembali  

b. Mempermudah pemakaian file secara bersamaan diantara unit 

perusahaan dalam lembaga pemerintah  

c. Mempermudah dalam menyusun informasi perusahaan secara 

sistematis  

d. Mempermudah ketika pengambilan keputusan secara cepat dan tepat  

e. Mengembangkan kualitas layanan sistem  

f. Informasi dikelola untuk sistem agar tumbuh dan berkembang  

g. Lebih tanggap pada suatu perubahan  

Menurut Sukoco mengungkapkan tentang kelebihan dari 

pengelolaan arsip elektronik, antara lain:  

1) Ceat dalam menemukan arsip ketika diperlukan  

2) Mudah dalam penjadwalan; 

3) Pencarian dilakukan secara full text,  
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4) Kecil kemungkinan untuk kehilangan arsip 

5) Berkurangnya resiko rusak pada arsip kertas;  

6) Dapat memberikan arsip dengan mudah;  

7) Kenyamanan Meningkat;  

8) Dalam pemulihan data dan digunakan dengan mudah, dengan 

mencadangkan data ke dalam media penyimpanan yang sudah 

ditentukan. (Rohmawati & Puspasari, 2020) 

Dapat disimpulkan bahwa arsip digital/elektronik memiliki banyak 

kelebihan di antaranya proses penemuan informasi arsip yang diperlukan 

dapat dengan cepat dalam penyimpanan arsipnya pun lebih terstruktur  

mempunyai tingkat dalam pengamanan yang aman sehingga tidak ada lagi 

rasa takut kehilang data pada sistem arsip digital karena arsip digital sudah 

mencadangkan data secara otomatis.  

7. Kelemahan Arsip Digital/Elektronik 

Adapun kelemahan arsip secara elektronik menurut Sugiarto & 

Wahyono (2020), yaitu:  

1) Biaya peralatan dan bahan habis pakai  

2) Pembuatan perangkat lunak yang canggih;  

3) Kemungkinan perubahan data; 

4) Ketergantungan pada perangkat lunak dan perangkat keras;  

5) Keterbatasan kapasitas media penyimpanan elektronik.  

Pendapat lain menurut Endang (2020) tentang kelemahan dari 

pengelolaan arsip elektronik diantaranya:  
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1) Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 

menyebabkan arsip elektronik cepat usang; 

2) Kerusakan arsip karena virus atau penghapusan data secara tidak 

sengaja; 

3) Arsip elektronik sulit dipelihara karena mudah terjadi kecurangan;  

4) Seorang arsiparis tidak memiliki pengetahuan profesional di bidang 

teknologi manajemen informasi.  

5) Bencana alam yang kemungkinan terjadi, rusaknya bangunan 

perusahaan serta kejahatan kriminal seperti pencurian arsip;   

6) Kualitas peralatan yang buruk menghambat pengelolaan arsip 

elektronik. 

Kelemahan dari arsip elektronik antara lain : penumpukan arsip, 

dokumen serta informasi yang tidak terkendali. pemusnahan arsip, 

dokumen serta informasi yang tidak disengaja, pergantian terhadap arsip 

serta dokumen oleh pihak yang tidak berhakm minimnya ataupun tidak 

terdapatnya dokumentasi sistem serta metadata yang berkaitan. (Sholeh et 

al., 2020) 

Kesimpulan dari kelemahan arsip digital/elektronik sering terjadi 

kemungkinan data akan terhapus secara tidak sengaja dikarenakan 

kerusakan file akibat virus dan terbatasnya daya tampung karena kualitas 

peralatan arsip yang kurang bagus menghambat pengelolaan arsip 

elektronik. 

8. Karakteristik Arsip Elektronik 
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Menurut William Saffady (2017), karakteristik arsip elektronik 

adalah data yang dapat dibaca oleh mesin dimana tipe data apapun dapat 

tersimpan baik berbentuk semacam informasi kuantitatif dalam basis 

informasi, bacaan didalam berkas aplikasi perkantoran, pesan elektronik, 

foto, tercantum video, animasi, suara, serta lain- lain. Sebaliknya 

gambaran informasi yang dapat dibaca oleh mesin dimana jenis informasi 

apapun dapat tersimpan baik seperti data kuantitatif dalam basis data, 

tulisan didalam berkas aplikasi arsip elektronik, surat elektronik, gambar, 

video, animasi, suara, dan lain-lain. Sedangkan gambaran  karakteristik  

pengelola  arsip  dalam  paradigma  baru  adalah sebagai pemasok 

informasi, terampil teknologi informasi, keahlian komunikasi arsiparis. (Y. 

P. Sari, 2018) 

Muhidin dan Winata (2020) Kegiatan kearsipan memiliki dua 

tujuan utama, yaitu sebagai bukti pertanggungjawaban atau pelaksanaan 

perusahaan, dan menjadikan setiap perusahaan atau wilayah kerja 

pemerintah tidak lagi membebani penyimpanan arsip yang tidak 

diperlukan lagi. Jelaskan bahwa ciri-ciri arsip elektronik meliputi; a) Alat 

perekam dan simbol yang digunakan tidak dapat langsung digunakan atau 

diakses oleh arsiparis; b) Isi dan media saling berkaitan, dan isi rekaman 

media dapat dipisahkan; c ) Ciri-ciri struktur fisik dan logik , struktur fisik 

arsip elektronik tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak diketahui 

oleh bukan pemakai. Saat beralih ke metode lain, struktur arsip fisik dapat 

berubah. Dalam penggunaannya selalu membutuhkan komputer yang 
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dapat membaca struktur fisik file; d) Metadata, tidak hanya fungsi dan 

konteks pengelolaannya, metadata dalam arsip elektronik juga 

menunjukkan informasi tentang proses pembuatan atau pencatatan hasil; e) 

Identifikasi arsip. Dalam mengidentifikasikan arsip tidak hanya dengan 

cara melihat fisik arsip, namun dari entitas logic yang dihasilkan dalam 

pemberian bukti suatu kegiatan atau aktivitas transaksi; f) Pelestarian 

arsip, dalam penyimpanannya dengan menggunakan media. Media 

tersebut harus dalam penyimpan dengan keadaan sebaik mungkin. 

9. Pengelolaan Arsip Elektronik 

Pengelolaan pada arsip elektronik dibutuhkan pengelola arsip yang 

memiliki pemahaman dan wawasan yang baik dan luas mengenai 

teknologi informasi. Melainkan juga dibutuhkan bayangan ketika 

berhadapan dengan tantangan yang mungkin dapat terjadi dalam proses 

pengelolaan arsip elektronik, sehingga arsip dapat dilestarikan dan dirawat 

dengan keamanan yang tinggi.  

Pengelolaan arsip elektronik meliputi pembuatan dan penyimpanan 

arsip, pendistribusian dan penggunaan arsip, pemeliharaan dan 

pemusnahan arsip. Pengelolaan arsip  elektronik menurut Murtikasari & 

Arif (2020)  dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Penciptaan dan Penyimpanan  

Penciptaa dan penyimpanan arsip dapat dilakukan pada tahap 

pengelolaan arsip elektronik. Dengan adanya alat elektronik, file 

komputer dapat dibuat secara langsung. Namun, dalam proses 
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pengelolaan perubahan dari file manual/biasa ke file elektronik, perlu 

dilakukan perpindahan media dengan cara menscan atau pemindaian, 

konversi dan impor. Proses sesudah penciptaan adalah penyimpanan 

arsip. Sistem penyimpanan arsip elektornik yaitu dengan 

menggunakan sistem cadangan, cadangan yang dapat dilakukan 

dengan membuat salinan ke dalam komputer sehingga apabila 

mengalami kehilangan atau rusaknya arsip secara tidak sengaja 

memiliki arsip cadangan. 

2) Distribusi  

Penggunaan arsip elektronik biasanya dilakukan dalam kegiatan 

administrasi perkantoran. Diantaranya menggandakan dokumen, 

editing, atau hanya untuk ditemukan dan disimpan kembali. Setelah 

penggunaan arsip elektronik melakukan proses pemindahan arsip agar 

terawatt dengan cara mengubah media penyimpanan arsip dan 

memilih peralatan untuk menggunakan arsip dengan tergantung pada 

tujuannya.  

3) Pemeliharaan 

Dalam pemeliharaan pengelolaan arsip harus memiliki hardware dan 

software dan mengupgrade untuk menepatkan perangkat dengan 

perkembangan teknologi. Arsip elektronik perlu dirawat dalam 

pengelolaan yang baik dan terstruktur, agar ketika arsip dibutuhkan 

dapat dengan cepatdan tepat ditemukan kembali. Dalam 
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pemeliharaannya arsip harus dalam keadaan tetap utuh, terhubung dan 

tersusun.  

4) Disposisi 

Dalam tahap disposisi ini arsip ditentukan keberadaan nya, suatu 

dokumen penting akan disimpan ditempat yang tepat.  

Menurut Guide mengungkapkan sistem yang mengelola arsip 

dalam pengelolaannya adalah sistem yang berkembang dengan atas dasar 

memiliki tujuan untuk penyimpanan dan penemuan kembali arsip dan 

diatur berfungsi mengendalikan dalam proses penciptaan, penyimpanan, 

pengaksesan arsip  untuk menjaga keaslian dan kreadibilitasnya. (Rustam, 

2014) 

Pengelolaan arsip digital menurut Priatna (2021) adalah suatu 

proses yang terstruktur melalui langkah-langkah yang tidak bisa dilewati 

atau di hilangkan dari proses tersebut agar dalam pengelolaan arsip 

berjalan dengan baik. Langkah – langkah tersebut diantaranya :  

1) Pemindahan Arsip 

2) Penyimpanan Arsip 

3) Mendata Arsip 

4) Mengontrol Arsip 

  

B. Kerangka Berpikir 

  Volume arsip yang dihasilkan lembaga pemerintah terus meningkat di 

setiap harinya. Oleh sebab itu, perlunya pengelolaan arsip yang dikelola secara 



22 
 

22 
 

efektif serta efisien. Dalam mengelola arsip dapat dilakukan dengan konvensional 

dan elektronik, namun dalam pengelolaannya arsip elektronik mempunyai 

beberapa kelebihan dari arsip konvensional. Dalam penggunaannya pengelola 

arsip elektronik lebih unggul karena dalam penggunaan sumber daya manusia, 

biaya yang diperlukan dan kecepatan ketepatan dalam ditemukannya kembali 

arsip. 

  Pada sistem arsip digital/elektronik sarana yang dipakai dalam mengelola 

arsip elektronik diantaranya komputer, handphone dan tablet. Sarana tersebut 

biasanya dipakai dala mengelolan surat masuk, surt keluar dan penyimpanan data 

dengan keamanan yang tinggi tanpa memerlukan penyimpanan dengan ruang 

yang besar seperti arsip konvensional.  

  Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pelayanan, perizinan, penyelenggaraan urusan darat, 

peraturan lampu lalu lintas dengan arahan pemerintah Kabupaten Karawang. Saat 

ini Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang memiliki 2 Kantor Cabang yang 

berada di Kota Karawang dan Cikampek, yang dipimpin 1 Kepala Dinas, 15 

Kelompok Jabatan Fungsional dan 4 Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

  Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2017 tentang kedudukan, 

susunan organisasi, tanggung jawab, fungsi dan tata kerja dinas perhubungan 

Bupati Karawang, dalam Pasal 4 Bab III tugas pokok dinas perhubungan adalah 

membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Ini adalah 

wewenang bidang perhubungan dan serta tugas pembantuan diberikan tanggung 

jawab kepada daerah.   
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  Sesuai dengan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, yaitu 

Meningkatkan Sarana Informasi dan Penataan Dokumen Pegawai, Berbasis 

Teknologi Informasi. Maka dengan itu Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang 

mengembangkan teknologi pengarsipan dengan menggunakan arsip 

digital/elektronik yang digunakan untuk kegiatan administrasi perkantoran seperti 

menerima surat masuk dan keluar, disposisi, dan kearsipan. 

  Aplikasi arsip digital pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang yang 

dinamakan Arsip Surat Masuk Dishub yang dikembangkan oleh Bagian 

Kesekretariatan dibawah naungan Kepala Dinas Dinas Perhubungan Kabupaten 

Karawang. Dengan dikembangkannya aplikasi arsip digital membuktikan bahwa 

Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang ikut serta dalam perkembangan 

teknolohi kantor yang berfungsi untuk mempermudah suatu pekerjaan.  

  Dalam aktivitas pengelolaan kantor media penyimpanannya dapat 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi Arsip Surat Masuk Dishub, sepertu 

surat, dokumen, dan laporan. Arsip merupakan gabungan arsip yang media 

penyimpanannya menggunakan sistem dan penemuan kembali arsip dengan cepat 

dan tepat karena arsip berharga bagi perusahaan. Menggunakan aplikasi Arsip 

Surat Masuk Dishub juga dapat membuat komunikasi berjalan dengan ekeftif dan 

efisien, serta bisa mendapatkan suatu informasi dan wawasan secara lebih luas, 

dengan mempermudah dapat lebih cepat, efektif dan efisien, dibandingkan dengan 

menggunakan arsip konvensional yang dapat menyebabkan arsip hilang dan sulit 

ditemukan pada saat dibutuhkan. Di balik hal tersebut tentunya ada beberapa 

faktor pendukung dari karyawan dan lingkungan kantor. Oleh karena itu perlu 
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adanya prosedur pengelolaan arsip digital pada saat melaksanakan pekerjaan agar 

tidak terjadi masalah seperti keterlambatan penyelesaian atau pekerjaan yang 

tercecer.  

 

Tabel 1. Alur Kerangka Berpikir Penelitian  

Sumber : Data diolah oleh Praktikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Metodologi Penulisan 

1. Tempat dan Waktu 

Nama Perusahaan : Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang 

VOLUME ARSIP 

SEMAKIN BERTAMBAH 

PERLU PROSEDUR PENGELOLAAN 

ARSIP YANG BAIK 

ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK 

EFEKTIVITAS DAN 

EFISIENSI PENGELOLAAN 

ARSIP 

MENINGKATKAN 

KUALITAS 

PENGELOLAAN 
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Alamat   : Jl. Siliwangi – AP 02 Kel. Karawang Wetan  

     Kec.Karawang Timur – Karawang 

Telepon  : (0264) 316714 

Fax   : (0264) 8386812 

Website  : www.dishub.karawangkab.go.id 

Email   : dishub@karawangkab.go.id 

 Penulis melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Karawang selama 40 hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2021 

sampai dengan 10 April 2021. Pelaksanaan penelitian Karya Ilmiah ini 

sekaligus sebagai lokasi Praktik Kerja Lapangan. 

2. Metode 

 Metode dalam penelitian ilmiah ini menggunakan metode 

deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu 

objek, menguraikan dan menjelaskan bagaimana fenomena objek 

penelitian secara alami, objektif dan benar (faktual). 

 Metode deskriptif menurut Sujarweni (2020) “penelitian deskriptif 

ini adalah penelitian yang memiliki tujuan dilakukannya yaitu untuk dapat 

mengetahui value dari masing-masing variabel baik satau ataupun sifatnya 

independen dengan tanpa membandingkan variabel satu dengan variabel 

lain”.  

 Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis 

diantaranya: 

2.1 Observasi 

http://www.dishub.karawangkab.go.id/
mailto:dishub@karawangkab.go.id
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  Metode yang penulis lakukan pertama adalah pengumpulan data 

dengan cara observasi, menurut Marshall (2019) dengan cara observasi, 

dapat diketahui perilaku dalam situasi sosial tertentu. Observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena atau gejala yang diteliti. 

  Menurut Suharsimi Arikunto, observasi merupakan suatu 

pengamatan yang dilakukan secara langsung pada suatu objek di dalam 

lingkungan. Objek yang sedag berlansung pada waktu itu atau sedang 

masih dilakukannya saat itu yang memiliki beberapa kegiatan 

memperhatikan suatu objek tersebut dengan alat indera. (Akbar, 2020) 

  Penulis dalam melakukan pengamatan dengan secara langsung 

untuk mencari tau tentang aktivitas dan keadaan perusahaan tempat 

melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten 

Karawang. 

2.2 Wawancara 

  Metode kedua yang penulis lakukan adalah wawancara kepada 

informan yang mengetahu informasi yang berhubungan dengan 

permasalahan penulis dalam penelitian ini.  

  Menurut Lexy J. Moleong (2019) wawancara adalah dialog dengan 

tujuan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan orang yang diwawancarai 

memperoleh informasi secara tatap muka secara lisan guna memperoleh 

data yang dapat menjelaskan pertanyaan penelitian. 
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2.3 Studi Kepustakaan 

  Metode pengumpulan data selanjutnya adalah penelitian 

kepustakaan, dan penulis menggunakan data teoritis sebagai bahan 

referensi penelitian. Buku dan jurnal berfungsi sebagai referensi bagi 

penulis untuk memperoleh data, yang berkaitan dengan pernyataan 

penelitian. 

  Menurut Nazir (2017) penelitian kepustakaan mengacu pada teknik 

pengumpulan data dengan yang berkaitan dengan buku, literatur, catatan, 

dan berbagai laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dipecahkan. 


