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BAB III 

PEMBAHASAN 

   

A. Deksripsi Kasus 

  Lembaga pemerintah menghasilkan arsip yang semakin hari volume arsip 

semakin bertambah. Sebab itu, perlunya mengelola arsip dengan efektif dan 

efisien. Dalam mengelola arsip dapat dilakukan dengan konvensional ataupun 

elektronik. Namun, dalam pengelolaan secara elektronik mempunyai beberapa 

kelebihan yang arsip konvensional tidak punya. Kelebihan pengguna arsip secara 

elektronik diantaranya dalam hal penggunaan sumber daya manusia, biaya yang 

diperlukan, ruang penyimpan dan kecepatan juga ketepatan dalam temuan 

kembali arsip. 

  Pada sistem arsip digital/elektronik sarana yang dipakai menggunakan 

saran elektronik berupa komputer, handphone atau tablet. Sarana tersebut dipakai 

dalam pengelolaan arsip elektronik untuk mengelola surat masuk, surat keluar dan 

penyimpanan data-data secara aman dengan tanpa ruag penyimpanan yang besar.  

  Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang merupakan salah satu kantor 

pemerintahan yang telah menggunakan pengelolaan aplikasi arsip secara 

elektronik yaitu Aplikasi Surat Masuk Dishub. Aplikasi ini mulai digunakan di 

tahun 2018 berbasis web untuk mengelola arsip pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Karawang mulai beralih dari arsip konvensional ke arsip elektronik 
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menggunakan sistem otomatisasi dengan itu pekerjaan kantor dapat dilakukan 

secara efektif dan efisien dengan berkurangnya penggunaan kertas. 

  Dalam hal penyimpanan arsip telah disesuaikan dengan kemajuan 

teknologi modern, yaitu dengan memiliki aplikasi atau software sistem informasi 

yang disebut aplikasi Arsip Surat Masuk Dishub Aplikasi ini memiliki beberapa 

menu yang mendukung aplikasi arsip elektronik antara lain perihal, darimana, 

nomor surat, tanggal surat, acara surat, kepada siapa dan untuk ditindaklanjuti/udl. 

Dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah, yaitu perusahaan belum dapat 

mengelola arsip digital secara keseluruhan dengan efektif karena arsip yang begitu 

banyak dan kurangnya petugas arsip disebabkan arsip yang di akses ke dalam 

arsip elektronik hanya berupa dokumen yang dianggap penting. Dalam 

pengelolaan arsip digital terdiri dari beberapa tahapan, sebagai berikut : 

A) Tahapan Penyimpanan Arsip Elektronik pada Bagian Kesekretariatan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Karawang 

  Menurut hasil observasi dan wawancara, sistem kearsipan elektronik Dinas 

Perhubungan Kabupaten Karawang didukung dengan penggunaan hardware dan 

software. Peralatan yang digunakan adalah seperangkat komputer dan CPU. 

Perangkat lunak yang digunakan adalah aplikasi yang bernama Aplikasi Surat 

Masuk Dishub. Sistem arsip elektronik Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan 

Kabupaten Karawang meliputi proses perekaman arsip, proses pengendalian arsip, 

dan proses pemindahan arsip.  

1) Proses Pencatatan Arsip 
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  Proses pencatatan arsip di bagian kesekretariatan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Karawang diawali dengan penerimaan surat yang hanya dialamatkan 

kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Kemudian melakukan proses 

penerimaan yang dilakukan dengan mencatat data identitas arsip tersebut untuk 

diarsipkan di awali dengan masuk atau login pada aplikasi Arsip Surat Masuk 

Dishub. Dan seorang resepsionis yang bertugas mengelola arsip tersebut berhak 

dilakukannya perubahan apabila diperlukan pada data identitas arsip tersebut.  

2) Proses Pengendalian Arsip 

  Proses dalam pengendalian arsip pada Bagian Kesekretariatan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Karawang pada arsip manual dan arsip digital masih 

sama penggunaannya yaitu dengan kartu disposisi dalam mengendalikan arsip 

yang diperlukan oleh pegawai dan staff yang mempunyai pekerjaan di kantor 

Dinas Perhubungan. Kartu disposisi ini bertujuan untuk pengelolaan arsip yang 

ada di bagian Kesekretariatan Dinas Perhubungan guna mempermudah untuk 

mengetahui siapa yang memerlukan arsip pada staff atau pegawai yang bekerja. 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan salah satu 

selaku resepsionis di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang tentang 

pengendalian arsip. Dalam paparan diatas arsip manual dan arsip digital masih 

sama pengendalian arsip dengan menggunakan kartu disposisi bedanya pada arsip 

manual menggunakan kertas namun pada arsip digital aplikasi Arsip Surat Masuk 

Dishub ini berbasis elektronik karena dalam hal ini lebih efisien dan efektif dalam 

proses pengelolaan arsip. 

3) Proses Pemindahan Dokumen 
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  Tujuan dari pemindahan file ini adalah untuk mengkonversi file dari 

bentuk manual ke bentuk elektronik. Bagian Kesekretariatan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Karawang melakukan pemindahan file ke media elektronik berupa 

menggunakan sistem scaning media transfer atau scan file. Oleh karena itu, file 

yang dipindai hanya dapat dibaca dengan alat  elektronik (seperti komputer atau 

printer). Jika semua prosedur sudah lengkap, resepsionis akan memindahkan file 

ke Arsip Surat Masuk Dishub. Tata cara pemindahan berkas ke media elektronik 

komputer atau ke aplikasi berkas digital Arsip Surat Masuk Dishub ini adalah 

sebagai berikut: http://arsipsuratdishubkrw.com/  

B) Tahapan Penemuan Kembali Arsip menggunakan aplikasi arsip digital (Arsip 

Surat Masuk Dishub) 

  Arsip yang disimpan melalui aplikasi elektronik memiliki tujuan agar 

dapat diperoleh kembali secara cepat dan akurat, sehingga dapat menjalankan 

kegiatan dengan lancar dan menggunakan informasi penting yang diperlukan. 

Terdapat 2 aspek dalam penemuan kembali arsip:  

1) Penemuan Arsip Secara Fisik 

  Melalui pemanfaatan restorasi arsip berbasis bentuk fisik, ditemukan arsip 

digital di Bagian Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Dari segi 

penemuan fisik, resepsionis Sekretariat Dishub Kabupaten Karawang menanyakan 

kepada peminjam jenis file apa yang ingin dipinjam, kemudian diambil 

berdasarkan tahun dan judulnya melalui sistem aplikasi Arsip Surat Masuk 

Dishub yang akan ditemukan kembali sebagai bahan pencarian informasi arsip. 

Setelah menemukan tahun arsip, resepsionis mencari nama arsip dan membawa 

http://arsipsuratdishubkrw.com/
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arsip yang dicari peminjam langsung ke rak arsip tanpa melalui perantara arsip 

elektronik. Kemudian, peminjam mengisi disposisi kecil yang berisi tanda tangan 

peminjam arsip, tanggal terima arsip dan pukul berapa menerima arsip.  

2) Penemuan Arsip Secara Elektronik 

  Menggunakan penemuan kembali media digital arsip tidak hanya 

memastikan efisiensi, tetapi juga mengurangi kebutuhan untuk menyalin bila 

diperlukan. Resepsionis Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang 

mencari file sesuai dengan jenis arsip peminjam, menanyakan kepada peminjam 

jenis arsip apa yang ingin dipinjam, kemudian resepsionis menggunakan Arsip 

Surat Masuk Dishub untuk mencari arsip sesuai tahun dan nama file yang 

peminjam perlukan sebagai informasi ambil bahan untuk pengambilan. Berikut 

tahapan-tahapan restorasi file: (1) Tentukan jenis arsip yang dibutuhkan; (2) Atur 

tahun sesuai dengan nama atau judul yang disimpan; (3) Pengambilan file dari 

tempat arsip kemudian menggantinya denga disposisi kecil yang tersedia ; 4) 

Menyerahkan arsip kepada Peminjam. Sistem temu kembali file atau arsip erat 

kaitannya dengan organisasi dan sistem penyimpanan file atau arsip. Dalam 

sistem arsip elektronik, sarana utama untuk mengambil file atau arsip adalah nama 

atau judul file, dan tahun arsip. Cara pengambilan arsip adalah dengan nama 

orang, nama lembaga atau nama organisasi. Pada dasarnya proses pengarsipan 

elektronik di Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang menggunakan 

aplikasi Arsip Surat Masuk Dishub karena dapat mempermudah mengurangi 

beban kerja karyawan perusahaan dan mempermudah pemulihan file, sehingga 
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dapat menghemat waktu, tenaga dan ide. Oleh karena itu, sistem dikatakan lebih 

efisien dan efektif. 

 

B. Analisis Kasus 

  Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang merupakan kantor 

pemerintahan, hampir seluruh kegiatan khususnya pada bagian kesekretariatan 

tidak dapat jauh dari kegiatan administrasi perkantoran.  Oleh sebab itu, perlu 

dilakukan aktivitas administrasi perkantoran seperti penerimaan surat, 

pengolahan, dan pengarsipan dengan sangat baik, karena aktivitas tersebut 

mengandung suatu bahan indormasi yang sangat penting bagi perusahaan. Supaya 

aktivitas pengelolaan kantor dapat dilakukan dengan efektif, maka dibuatlah 

sistem pengarsipan digital/elektronik Menurut Standars Of Elektronic Record 

Filing and Management China arsip elektronik adalah file yang dibuat oleh 

komponen digital dalam format dan ruang lingkup digital, seperti komputer yang 

digunakan untuk membaca dan memproses data yang dapat dikirimkan melalui 

jaringan komunikasi.   

  Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan 

deskriptif, lalu penulis menjelaskan dan memaparkan data yang didapat dengan 3 

metode antara lain metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Dapat 

diketahui bahwa kegiatan administrasi perkantoran pada Bagian Kesekretariatan 

Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang menggunakan sistem arsip 

digital/elektronik dengan menggunakan aplikasi Surat Masuk Dishub. Dalam hal 
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ini Penulis akan menganalisis untuk permasalahan dari arsip digital tersebut untuk 

memberikan solusi yang tepat. 

  Dengan metode wawancara penulis menjelaskan isi dari wawancara 

tersebut dalam penggunaan Aplikasi Arsip Surat Masuk Dishub menurut salah 

satu informan Dilla sebagai Resepsionis pada Bagian Kesekretariatan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Karawang mengungkapkan perbedaan dari arsip manual 

dengan arsip digital adalah pengelolaan arsip digitalnya yaitu dengan cara di scan 

dan data arsip disimpan ke dalam Aplikasi Arsip Surat Masuk Dishub. Jadi lebih 

mempermudah ketika mencari arsip tahun berapa dengan mensearch dan setelah 

ditemukannya arsip tersebut di print. Namun dalam pencarian arsip manual harus 

mencari satu-satu keberadaan arsip tersebut. Dalam hal ini pengelolaan arsip 

digital mempermudah cara penggunaannya ketika mencari arsip bulan dan tahun 

yang berbeda. Arsip digital lebih efisien pada saat pencarian arsip sehingga lebih 

cepat ditermukannya kembali arsip. 

  Sesuai dengan pendapat Trivena & Silintowe (2019) 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 jangkauan komputer, penyimpanan secara otomatis, dan 

laporan keadaan arsip”. Penggunaan sitem arsip digital ini mempermudah dalam 

mengelola sistem kearsipan karena dengan seperti itu surat dan arsip dapat 

dikelola dengan baik, tidak perlu tempat atau penyimpan ruang yang besar arsip 

dapat tersusun dengan sistematis. 
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  Dalam kelebihannya yang diungkapkan yaitu menggunakan arsip digital 

dapat dengan mudah ditemukannya kembali dan memiliki kekurangan dengan 

permasalahan sebagai berikut : 

  Perusahaan dalam pengelolaan aplikasi belum efektif karena kurangnya 

petugas dalam mengelola arsip menyebabkan arsip tidak secara keseluruhan dapat 

di akses ke dalam Arsip Surat Masuk Dishub karena waktu. Hasil temu kembali 

arsip erat kaitannya dengan efektifitas dan manajemen waktu. Efektifitas menurut 

Veraniansyah & Sukma (2019) adalah “kemampuan dalam mengendalikan tujuan 

dengan memanfaatkan fasilitas yang ada agar tujuan dapat tercapai”.  

  Untuk proses pengelolaan arsip digital, pertama dimulai dengan 

pemindaian, kemudian pencarian sesuai kebutuhan informasi, dan kumpulan 

dokumen yang ditemukan akan dihasilkan. Setelah menemukan dokumen, 

pengguna mencocokkannya dan menentukannya sesuai kebutuhan. Saat 

melakukan pencarian, akan terjadi proses interaktif antara pengguna (user) dan 

sistem (software) untuk menghasilkan dokumen yang dicari, kemudian memindai 

dokumen dan mengarsipkannya ke aplikasi Arsip Surat Masuk Dishub. Tetapi 

pada nyatanya, Bagian Kesekretariatan Dinas Perhubungan belum dapat 

melakukan perubahan terhadap arsip selain yang dianggap nya penting dari media 

kertas ke media elektronik karena petugas arsip yang kewalahan menangani arsip 

sehingga dapat dikatakan bahwa Bagian Kesekretariatan Dinas Perhubungan 

dalam pengelolaan arsip digitalnya belum efektif karena manajemen waktu. 

  Berdasarkan permasalahan yang ada Penulis memberikan solusi yaitu 

penambahan petugas pengelola arsip agar petugas arsip dapat mengakses arsip ke 
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dalam Arsip Surat Masuk Dishub secara keseluruhan. Karena arsip ini sangat 

penting untuk suatu perusahaan agar nantinya perusahaan memiliki salinan arsip 

dalam bentuk file softcopy sebagai cadangan suatu data dalam arsip elektronik 

sehingga ketika diperlukan dapat dengan mudah di akses secara online. 

  Solusi yang Penulis berikan berkaitan dengan teori Murtikasari & Arif 

(2020) pembuatan dan penyimpanan arsip dapat diselesaikan dalam satu langkah 

untuk mengelola arsip elektronik. Tetapi, proses mengelola perubahan dari arsip 

konvensional ke arsip elektronik maka perlu di lakukannya dengan cara menscan 

atau memindai. Dengan adanya alat yang bersifat elektronik seperti komputer 

arsip dapat diciptakan secara langsung. Proses sesudah penciptaan kemudian 

mengelola arsip dan selanjutnya penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip 

elektronik 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. 

  Kegiatan pengelolaan arsip digital harus mengutamakan keaslian arsip. 

Hal ini untuk menjaga arsip dalam keadaan aslinya. Arsip asli adalah arsip dengan 

urutan, isi, dan posisi yang memenuhi syarat pada saat arsip tersebut awalnya 

dibuat oleh individu atau organisasi yang mempunyai wewenang. Kegiatan 

digitalisasi arsip yang tidak dilaksanakan dengan benar akan menghilangkan 

keaslian arsip. (Listiyani & Alamsyah, 2019)   

  Dalam pengelolaan kearsipan sering ditemui permasalahan terkait fungsi 

pegawai, antara lain: (1) Arsiparis dalam menangani arsip statis dan dinamis 
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seringkali tidak memiliki keahlian teknologi informasi modern, (2) Pegawai 

teknologi informasi tidak memiliki keahlian berbasis teknologi informasi. teks, 

manajemen arsip dinamis dan statis, (3) Teknisi arsip lebih sedikit, karena 

perusahaan tidak peka terhadap kebutuhan arsip institusional, (4) Mengurangi 

kontrol sekretariat terhadap arsip kertas dan sistem pengarsipan kertas, (5) 

Pengguna tidak menyadari perubahan peran. (Muhidin et al., 2016) 

  Berdasarkan teori yang dijelaskan diatas menyatakan bahwa sistem 

aplikasi arsip digital sangat penting dalam pengelolaan suatu arsip dari arsip 

manual ke arsip digital karena arsip digital mempunyai banyak kelebihan dari 

arsip manual.  

  Selain itu yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan arsip tersebut 

manajemen waktu dalam mengelola arsip belum efisien menyebabkan beberapa 

dokumen yang belum sempat di akses ke dalam arsip elektronik. Solusi yang 

diberikan untuk mengatasi adalah dengan mengatur waktu dengan efisien, setiap 

dokumen yang diterima surat masuk, surat keputusan, surat perintah, surat 

undangan maupun surat lainnya harus dengan segera di akses ke dalam arsip 

elektronik agar tidak terjadi penumpukan surat dan menambah petugas yang 

mengelola arsip.  Solusi ini berkaitan dengan teori yang diberikan oleh Kristiyanti 

(2015) pengelolaan arsip yang baik berdampak besar pada kemudahan pencarian 

dan pengambilan informasi, sehingga apabila data atau informasi dalam arsip 

sewaktu-waktu dibutuhkan, arsip dapat dengan mudah, cepat, akurat dan siap 

tersedia. Dengan pelayanan yang mudah, cepat dan akurat, terutama yang 

berkaitan dengan kebutuhan arsip akan memuaskan pihak yang membutuhkan, 
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sehingga tidak perlu menunggu berjam-jam, berhari-hari bahkan berminggu-

minggu untuk ditemukannya kembali arsip. 

  Solusi selanjutnya yang penulis berikan mengacu pada teori (Tiara & 

Husna (2018) kegiatan pengelolaan arsip perusahaan tentunya membutuhkan 

banyak tenaga. Hal ini dikarenakan jumlah file yang dibuat oleh suatu perusahaan 

biasanya sangat banyak. Sebaiknya suatu perusahaan memiliki staf atau sumber 

daya manusia yang ahli di bidang kearsipan, karena arsip harus dihasilkan dalam 

setiap kegiatan perusahaan.  

  Pertambahan jumlah pegawai di bidang kearsipan dinilai menjadi kendala, 

karena selama ini arsip menumpuk karena yang mengelola arsip hanya resepsionis 

sebab itu pemrosesan file seperti media transmisi masih sangat lambat. Ditambah 

lagi, pegawai yang menangani kearsipan bukanlah orang yang ahli di bidang 

kearsipan. Menambah pegawai ini mungkin menjadi salah satu solusi yang tepat 

agar pekerjaan yang dilakukan tidak menumpuk dan lebih efektif. 

 


