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Bab XI
Mengelola dan Menjaga Sistem Kearsipan

Sinopsis:

Bab ini menyediakan pengetahuan dan keterampilan tentang kearsipan; mulai dari pengertian,

obyek, kearsipan, keperluan pengarsipan, teknik pengarsipan, hubungan antara kearsipan dan

pekerjaan atau tugas, dua jenis pengarsipan: kearsipan manual dan kearsipan elektronis.

Pengetahuan tentang kearsipan adalah dasar dari pekerjaan rutin sehari-hari, hubungan antara

kearsipan dan isi, serta cara penyelesaian pekerjaan, prinsip kearsipan: inti dari kearsipan yang

mementingkan prinsip mudah menyimpan dan mudah mencari dokumen, keterbukaan dan

ketertutupan informasi dalam pengarsipan, prinsip mudah dimanfaatkan oleh yang berkepentingan,

cara pengarsipan yang tidak boleh kaku, dan sebagainya.

Kompetensi

1. Membuat dan menjaga sistem kearsipan

untuk menjamin integritas.

2. Menggunakan peralatan kantor.

3. Menangani surat masuk dan keluar.

4. Menciptakan dan mengembangkan

naskah untuk dokumen.

5. Menjaga dan melindungi budaya kerja.

Inti dari Bab XI

Pengetahuan dan keterampilan kearsipan;

pengertian, obyek kearsipan, keperluan

pengars ipan,  tekn ik  pengars ipan dan

peker jaan ,  p r ins ip -p r ins ip  kears ipan ,

keterbukaan dan ketertutupan informasi

dalam pengarsipan, cara pengarsipan yang

luwes dsb.

Kompetensi dan isi bab

1. Pengetahuan dan keterampilan tentang kearsipan membentuk kompetensi membuat dan

menjaga sistem kearsipan untuk menjamin integritas.

2. Keterampilan pengarsipan ikut membentuk kompetensi menggunakan peralatan kantor

secara benar.

3. Pengetahuan kearsipan dan keterampilan pengarsipan ikut membentuk kompetensi

menangani surat masuk dan keluar.

4. Pengetahuan kearsipan khususnya hubungan antara kearsipan dan pekerjaan atau tugas

ikut membentuk kompetensi menciptakan dan mengembangkan naskah untuk dokumen.

5. Keterampilan kearsipan ikut membentuk kompetensi menjaga dan melindungi budaya

kerja.

Kata-Kata Kunci

manajemen, arsip, kearsipan, pengarsipan, teknik, tugas, manual, elektronis, dokumen,

keterbukaan, ketertutupan, menyimpan, mencari.
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11.1 Pengetahuan Dasar Kearsipan

Sering kita melihat antrian di loket kantor pajak, kantor walikota, kantor pos dan tempat-

tempat lain. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat memerlukan dukungan data dan informasi

arsip. Pelayanan tersebut dapat kita kategorikan sebagai jenis pelayanan ekstern. Jenis

pelayanan lain yang memerlukan dukungan data dan informasi dari arsip adalah pelayanan

intern, yaitu penggunaan data dan informasi untuk keperluan pekerjaan intern kantor.

Baik masyarakat maupun para pekerja menginginkan mendapatkan dan memberikan

pelayanan dengan cepat dan tepat, maka diperlukan penataan dan penyimpanan data dan

informasi pada arsip kartu, formulir dan sebagainya dapat dilakukan secara manual atau

dengan peralataan yang lebih canggih seperti komputer misalnya. Yang penting adalah

memperoleh data dan informasi yang diperlukan ditemukan dengan cepat dan tepat.

11.1.1 Pengertian Arsip dan Kearsipan

1. Pengertian Arsip

Secara etimologi kata arsip berasal dari bahasa Yunani (Greek), yaitu archium

yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Semula pengertian arsip itu memang

menunjukkan tempat atau gedung tempat penyimpanan arsipnya, tetapi

perkembangan terakhir orang lebih cenderung menyebut arsip sebagai warkat itu

sendiri. Schollenberg menggunakan istilah archives sebagai kumpulan warkat itu

sendiri, dan archives instution sebagai gedung arsip atau lembaga kearsipan.

Kata arsip dalam bahasa Latin disebut felum (bundle) yang artinya tali atau

benang. Dan memang pada zaman dahulu tali atau benang inilah yang digunakan

untuk mengikat kumpulan warkat/surat. Sehingga arsip-arsip itu mudah digunakan.

Setelah kita mengetahui kata arsip menurut etimologi, maka sebagai

perbandingan dapat dipelajari pengertian arsip dari beberapa sumber.

1. Menurut Ensiklopedi Administrasi, arsip adalah:

a) Segenap warkat dari suatu organisasi kenegaraan atau badan swasta yang

diadakan dalam penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan organisasi tersebut

dan yang dipandang berharga untuk disimpan secara permanen bagi suatu

keperluan.

b) Tempat dimana warkat-warkat organisasi disimpan secara tertib. Untuk

pengertian yang kedua ini lebih tepat dinyatakan dengan istilah archival

intsituation (kantor arsip).

2. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1971, arsip adalah:

a) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara

dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam

keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan

pemerintahan.

b) Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan swasta/perorangan

dlaam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun

berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
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3. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa:

Arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, rekaman

suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk

dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaanya, dan yang

dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi,

fungsi-fungsi kebijakan. Kebijakan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur,

pekerjaan-pekerjaan atu kegiatan-kegiatan lain pemerintah atu karena pentingnya

informasi yang terkandung di dalamnya.

4. Menurut Kamus Administrasi Perkantoran, oleh Drs. The Liang Gie

Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, terencana, karena

mempunyai nilai sesuatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat

ditemukan kembali. Jadi sebagai intinya arsip adalah himpunan lembaran-

lembaran tulisan. Catatan tertulis yang disebut warkat harus mempunyai 3

(tiga) syarat yaitu disimpan secara berencana dan teratur, mempunyai sesuatu

kegunaan, dan dapat ditemukan kembali secara tepat.

Setelah mempelajari arsip menurut kata, asal usul dari beberapa sumber di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa arsip adalah kumpulan data/warkat/surat/

naskah berupa kertas, berkas, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta,

bagan atau dokumen lain dalam segala bentuk dan sifatnya yang dibuat atau diterima

oleh lembaga pemerintah/swasta/perorangan yang mempunyai kegunaan yang

disusun menurut sistem tertentu untuk mempermudah dalam penyimpanan dan

penemuan kembali dengan cepat dan tepat.

2. Pengertian Kearsipan

Kearsipan berasal dari kata arsip dalam bahasa Inggrisnya file sedangkan

kearsipan disebut filing. File adalah bendanya sedangkan filing adalah kegiatannya.

1. Menurut Kamus Administrasi Perkantoran oleh Drs. The Liang Gie

a) Penyimpanan warkat (filing) merupakan kegiatan menaruh warkat-warkat

dalam suatu tempat penyimpanan secara tertib menurut sistem, susunan

dan tata cara yang telah ditentukan, sehingga pertumbuhan warkat-warkat

itu dapat dikendalikan dan setiap kali diperlukan dapat secara cepat

ditemukan kembali. Lawan dari penyimpanan warkat (filing) adalah

pengambilan warkat (finding).

b) Sistem penyimpanan warkat (filing system) adalah rangkaian tata cara

yang teratur menurut suatu pedoman untuk menyusun warkat-warkat

sehingga bilamana diperlukan lagi, warkat-warkat itu dapat ditemukan

kembali secara tepat.

2. Menurut Ensiklopedi Administrasi

a) Penyimpanan warkat (filing) adalah suatu bentuk pekerjaan tata usaha

yang berupa penyusunan warkat-warkat secara sistematis sehingga bila

diperlukan lagi warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara cepat.

b) Sistem penyimpanan warkat (filing sistem) adalah suatu rangkaian tata

cara yang teratur menurut sesuatu pedoman untuk menyusun warkat-warkat

sehingga bila diperlukan lagi warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali

secara cepat.
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Jadi dapat disimpulkan kearsipan adalah suatu proses kegiatan atau proses

pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan

sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan,

pemeliharaan, penyusutan dan pemusnahan arsip.

11.1.2 Jenis-Jenis Arsip

Jenis-jenis arsip dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Arsip menurut subyek atau isinya dapat dibedakan menjadi 4 yaitu:

a. Arsip kepegawaian, contoh: Daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat

pengangkatan pegawai dan rekaman prestasi.

b. Arsip keuangan, contohnya: laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji,

bukti pembelian, dan dan surat perintah bayar

c. Arsip pemasaran, contoh: Surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian

penjualan, daftar pelanggan dan daftar harga.

d. Daftar pendidikan, contohnya: kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa,

raport dan transkip mahasiswa.

2. Arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Penggolongan arsip menurut bentuk dan

wujudnya, khususnya lebih didasarkan pada tampilan fisik media yang digunakan

dalam merekam informasi. Menurut bentuk dan wujud fisiknya, arsip dapat dibedakan

menjadi:

a. Surat, contohnya: naskah perjanjian/kontrak, akta pendirian perusahaan, surat

keputusan, notulen rapat, berita acara, laporan dan tabel.

b. Pita rekaman

c. Mikrofilm

d. Disket

e. Compact disk

f. Flast disk

3. Arsip menurut nilai gunanya. Penggolongan arsip berdasarkan nilai dan kegunaannya

ada 7 macam, yaitu:

a. Arsip bernilai informasi, contoh: pengumuman, pemberitahuan dan undangan

b. Arsip bernilai administrasi, contohnya: ketentuan–ketentuan organisasi, surat

keputusan, prosedur kerja, dan uraian tugas pegawai.

c. Arsip bernilai hukum, contoh: akta pendirian perusahaan, akta kelahiran, akta

perkawinan, surat perjanjian, surat kuasa dan keputusan pengadilan.

d. Arsip bernilai sejarah, contohnya: laporan tahunan, notulen rapat, dan gambar

foto dan peristiwa

e. Arsip bernilai ilmiah, contoh: hasil penelitian

f. Arsip bernilai keuangan, contoh: kuitansi, bon penjualan, dan laporan keuangan

g. Arsip bernilai pendidikan, contoh: karya ilmiah para ahli, kurikulum, satuan

pelajaran dan program pelajaran

4. Arsip Menurut Sifat Kepentingannya. Penggolongan arsip menurut kepentingannya

atau urgensinya ada beberapa macam, yaitu:

a. Arsip tak berguna, contohnya surat undangan dan memo

b. Arsip berguna, contohnya: presentasi pegawai, surat permohonan cuti dan surat

pesanan barang

c. Arsip penting, contohnya: surat keputusan, daftar riwayat hidup pegawai, laporan

keuangan, buku kas dan daftar gaji



283

d. Arsip vital, contohnya: akta pendirian perusahaan, buku induk pegawai, sertifikat

tanah/bangunan dan ijazah

5. Arsip Menurut Fungsinya. Penggolongan arsip berdasarkan fungsi arsip dalam

mendukung kegiatan organisasi ini ada dua, yaitu:

a. Arsip dinamis, yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam

kegiatan kantor sehari-hari

b. Arsip statis, yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam

kegiatan perkantoran sehari-hari.

6. Arsip Menurut Tempat/Tingkat Pengolahannya. Penggolongan arsip berdasarkan

tempat atau tingkat pengolahannya dan sekaligus siapa bertanggung jawab, dapat

dibedakan menjadi:

a. Arsip pusat, yaitu arsip yang disimpan secara sentralisasi atau berada di pusat

organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan arsip nasional pusat

di Jakarta.

b. Arsip unit, yaitu arsip yang berada di unit-unit dalam organisasi yang berkaitan

dengan lembaga pemerintah dan arsip nasional di daerah ibu kota propinsi.

7. Arsip Menurut Keasliannya. Penggolongan arsip berdasarkan pada tingkat keaslian

dapat dibedakan menjadi:

a. Arsip asli, yaitu dokumen yang langsung terkena hentakan mesin tik, cetakan

printer, tanda tangan, serta legalisasi asli yang merupakan dokumen utama.

b. Arsip tembusan, yaitu dokumen kedua, ketiga dan seterusnya yang dalam

proses pembuatannya bersama dokumen asli, tetapi ditujukan pada pihak selain

penerimaan dokumen asli.

c. Arsip salinan, yaitu dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan

dokumen asli, tetapi memiliki kesesuaian dengan dokumen asli.

8. Arsip Menurut Kekuatan Hukum. Penggolongan arsip berdasarkan kekuatan hukum

atau legalitas dari sisi hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam:

a. Arsip autentik, yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan

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

sangkutan. Arsip-arsip autentik dapat digunakan sebagai bukti hukum yang

sah.

b. Arsip tidak autentik, yaitu arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan

asli dengan tinta, arsip ini dapat berupa fotokopi, film, mikrofilm dan hasil print

komputer.

11.1.3 Ruang Lingkup Arsip

Ruang lingkup kegiatan kegiatan kearsipan adalah:

1. penciptaan dan penerimaan warkat

2. Pengumpulan dan penerimaan warkat

3. pengendalian warkat

4. pemeliharaan dan perawatan warkat/arsip

5. penyimpanan warkat/arsip

6. Pemusnahan arsip

11.1.4 Nilai Guna Arsip

Nilai guna arsip menurut para ahli:

1. Menurut The Liang Gie, nilai guna arsip adalah:
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a. Nilai Kegunaan Administrasi

Seorang pimpinan hendaknya dapat mengurus atau menyelesaikan setiap

persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya serta membuat keputusan

dengan tepat. Untuk dapat membuat keputusan dengan tepat perlu adanya

catatan-catatan atas peristiwa yang telah terjadi. Dengan tersedianya warkat

yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu persoalan, berarti warkat tersebut

dapat mempunyai nilai kegunaan administrasi.

b. Nilai Kegunaan Hukum

Apabila timbul persoalan dan perlu diselesaikan menurut hukum maka sesuatu

warkat dapat pula digunakan sebagai bahan pembuktian hukum.

c. Nilai Kegunaan Keuangan

Warkat mempunyai nilai kegunaan keuangan apabila sesuatu warkat itu dapat

menimbulkan akibat atau menyangkut keuangan.

d. Nilai Kegunaan Haluan Organisasi

Sesuatu warkat dapat berguna sebagai landasan untuk mengambil kebijakan

atau haluan sesuatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

e. Nilai Kegunaan Organisasi

Sesuatu warkat dapat pula digunakan untuk dasar pelaksanaan suatu pekerjaan.

f. Nilai Kegunaan Sejarah

W arkat dapat pula berguna sebagai bahan sejarah karena warkat dapat

menerangkan peristiwa yang terjadi pada masa lampau.

g. Nilai Kegunaan Penelitian

Warkat dapat berguna sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan

lebih lanjut atau bahan penelitian.

h. Nilai Kegunaan Penerangan

Warkat dapat berguna sebagai bahan untuk memberikan penerangan kepada

khalayak ramai.

2. Menurut Ensiklopedia Administrasi

Pada pokoknya sesuatu warkat mempunyai empat macam kegunaan:

a. Guna informatif, yakni memberikan sesuatu keterangan tentang sesuatu hal

atau peristiwa

b. Guna yuridis, yakni menjadi bahan pembuktian dalam sesuatu proses

c. Guna historis, yakni menggambarkan keadaan atau peristiwa pada masa yang

lampau agar tidak terlupakan sepanjang masa sebagai peristiwa sejarah

d. Guna ilmiah, yakni sebagai catatan hasil-hasil pemikiran seseorang sarjana

atau penemuan-penemuan sesuatu eksperimen ilmiah.

3. Menurut Arsip Nasional Republik Indonesia

Ditinjau dari kepentingan penggunaan arsip maka nilai guna arsip didasarkan pada

kegunaan nilai guna primer dan nilai guna sekunder.

a. Nilai Guna Primer

Nilai guna primer, yaitu arsip yang didasarkan pada kegunaan pelaksanaan

tugas dan fungsi lembaga/instansi pencipta arsip. Nilai guna primer meliputi:

1) Nilai guna administrasi, yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada

kegunaan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi

pencipta arsip
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2) Nilai guna hukum, yaitu mempunyai nilai guna hukum apabila berisikan

bukti-bukti yang mempunyai kekuasaan hukum atas hak dan kewajiban

warga negara dan pemerintah

3) Nilai guna keuangan, yaitu yang mempunyai nilai guna keuangan, berisi

segala hal ihwal yang menyangkut keuangan

4) Nilai guna ilmiah dan teknologi, yaitu bernilai guna ilmiah dan teknologi

mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat hasil penelitian murni

atau terapan.

b. Nilai Guna Sekunder

Nilai guna sekunder, yaitu arsip yang mempunyai pengertian atau sebagai tolak

ukur apakah berkas, data atau dokumen itu bernilai bagi kepentingan negara

dan ilmu pengetahuan di kemudian hari. Nilai guna sekunder meliputi:

1) Nilai guna pembuktian, yaitu apabila mengandung fakta dan keterangan

yang dapat digunakan untk menjelaskan tentang bagaimana instansi itu

diciptakan, dikembangkan, diatur fungsi dan kegiatannya.

2) Nilai guna informasional, yaitu arsip yang mempunyai ni lai guna

informasional ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam

arsip itu bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan kesejarahan

tanpa dikaitkan dengan lembaga atau instansi penciptanya, seperti

mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

11.1.5 Syarat Petugas Arsip

Untuk mengelola dan pengurusan arsip di sebuah perusahaan dibutuhkan tenaga-tenaga

yang terampil dan paham tentang sistem kearsipan yang baik. Seorang tenaga kearsipan

(arsiparis) harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menurut Littlefield dan Peterson, seorang arsiparis harus memenuhi enam syarat

pokok yang mutlak dan harus dimiliki, yaitu:

a. Berpendidikan sekolah menengah dan memiliki kecerdasan normal

b. Memahami susunan abjad dengan baik dan memiliki penglihatan yang tajam

untuk dapat membedakan nama kecil dan angka-angka dalam warkat.

c. Memiliki kecermatan

d. Memiliki suatu pikiran yang tertarik pada perincian-perincian yang kecil

e. Memiliki sifat kerapian dalam bekerja dan

f. Memiliki sifat pertimbangan yang baik

2. Menurut Drs. Anhar, untuk menjadi arsiparis diperlukan minimal empat syarat, yaitu

ketelitian, kecerdasan dan pengetahuan umum, ketrampilan dan kerapian. Di samping

itu arsiparis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Menguasai pengetahuan tata kearsipan.

b. Selalu mengikuti perkembangan di bidang pekerjaan, seperti memahami

peralatan-peralatan baru yang lebih canggih yang akan membantu tugasnya

c. Mengenal seluk beluk organisasi/instansi dengan tugas-tugas dan jabatan-

jabatan.

d. Memiliki keterampilan dalam bidangnya dan kepribadian yang baik.
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Jadi dapat disimpulkan syarat petugas arsip atau arsiparis adalah sebagai berikut:

1) pengetahuan dan keterampilan tentang arsip, surat menyurat, seluk beluk tentang

organisasi/instansi dan tata kearsipan atau sistem kearsipan

2) Pendidikan minimal sekolah menengah kejuruan

3) Tekun, teliti, rapi, cermat dan sabar dalam menyelesaikan pekerjaan

4) Cekatan, cerdas dan kreatif dalam menjalankan pekerjaan

5) Disiplin, jujur dan tanggung jawab

6) Ramah dan sopan dalam melayani permintaan arsip

7) Loyal dan dapat menyimpan rahasia

8) Sehat rohani dan jasmani

9) Bekerja secara profesional

11.1.6 Organisasi Kearsipan, Kedudukan dan Pekerjaan dalam Organisasi

Organisasi Kearsipan Nasional di negara Republik Indonesia adalah seperti yang

ditetapkan dalam pasal 8 Undang-undang Nomer 7 Tahun l971 tentang ketentuan

ketentuan Pokok Kearsipan yang terdiri atas:

1. Unit-unit kearsipan pada lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah

pusat dan daerah.

2. a) Arsip Nasional di ibu kota Republik Indonesia sebagai inti organisasi dan pada

lembaga Kearsipan Nasional, selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat.

b) Arsip Nasional di tiap-tiap ibu kota Daerah Tingkat I termasuk daerah-daerah

yang setingkat dengan Daerah Tingkat I selanjutnya disebut Arsip Nasional

Daerah.

Setiap kantor memandang bahwa petanaan warkat-warkat itu sangat penting dan

karena itu perlu diselenggarakan sebaik-baikknya untuk bahan keterangan pada waktu

yang akan datang. Jadi dapat dikatakan bahwa kunci pokok dari suatu organisasi kantor

terletak pada penyelenggaraan arsip yang sederhana, sistematis dan efisien. Apabila

sistem kearsipan itu dilaksanakan dengan efisien biak, sudah barang tentu tidak akan

terjadi kekeliruan administrasi di dalam kantor itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa arsip merupakan sumber informasi

dan sumber dokumen. Sebagai sumber informasi arsip dapat mengingatkan dan

membantu pimpinan kantor membuat keputusan secara tepat dan cepat, sedangkan

sebagai sumber dokumen, arsip dapat dipakai sebagai bahan pembuktian dan dapat

melancarkan pekerjaan kantor serta sebagai alat untuk mengembangkan organisasi.

Dengan melaksanakan kearsipan yang baik akan memberikan pula citra yang baik atas

penataan kearsipan di organisasi yang bersangkutan.

Kearsipan adalah suatu aktivitas atau kegiatan menata arsip dengan sistem

penyimpanan yang berlaku, sehingga dapat ditemukan dengan capat dan tepat.

Sedangkan makna organisasi adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

sekelompok orang, yang mempunyai perencanaan, terorganisasi, terlaksana, terkontrol

dan terarah, sehingga mencapai tujuan seperti apa yang direncanakan.

Organisasi kearsipan merupakan suatu kegiatan yang terencana untuk penyusunan

warkat, baik dari saat pengumpulan sampai pemusnahannya. Hal ini dapat dilakukan di

masing-masing lembaga, dan lembaga itu terorganisasi, sehingga mempunyai
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kerja sama antara unit-unit yang memelihara arsip sampai kepada orang yang

mempergunakan arsip itu.

Kedudukan dan pekerjaan kearsipan dalam organisasi, mempunyai peranan yang

sangat penting. Karena semua permasalahan penting di kantor dapat ditemukan pada

organisasi kearsipan. Organisasi kearsipan merupakan otak atau alat pengingat dalam

segala urusan penting di kantor. Dengan demikian organisasi harus dikelola dengan

baik, sehingga semakin terjamin kelancaran kerja dari organisasi tersebut.

Adapun pekerjaan kearsipan tersebut mencakup empat macam, yaitu:

1. Menyimpan arsip/warkat

2. Pemeliharaan dan pengendalian arsip/ warkat

3. Penemuan kembali arsip/warkat

4. Pemeliharaan dan pengendalian arsip/warkat

11.1.7 Masalah Pokok dalam Kearsipan dan Pemecahannya

Dalam suatu organisasi kantor berbagai problematika kearsipan sering kali muncul

sehingga menimbulkan terhambatnya penyelesaian aktivitas surat menyurat di lingkungan

kantor itu sendiri. Beberapa ahli berpendapat tentang masalah-masalah yang ada kaitannya

dengan kearsipan.

1. Menurut Moekijat masalah-masalah yang sering dijumpai dalam administrasi

kearsipan yaitu:

a. Dipergunakannya sistem penggolongan (klasifikasi) yang salah

b. Organisasi yang kurang baik dan perumusan tanggung jawab dan kekuasaan

yang tidak jelas

c. Pegawai-pegawai yang tidak terlatih

d. Tidak ada prosedur-prosedur kearsipan tertentu

e. Tidak ada penentuan waktu yang direncanakan untuk menyimpan dan

menghapuskan warkat-warkat

f. Ruang dan perlengkapan tidak sesuai dengan kegiatan

g. Kurang adanya pengawasan terhadap warkat-warkat (surat-surat) yang dipinjam

atau pengembaliannya

2. Menurut E. Martono masalah yang sering timbul bertalian dengan warkat, antara

lain:

a. Warkat tidak dapat ditemukan kembali karena hilang

b. Warkat ditemukan setelah lama mencari dan membongkari seluruh tumpukan

data

c. Warkat setiap hari selalu bertambah

d. Tempat penyimpanan warkat terlalu sesak kurang tempat

e. Peralatan penyimpanan tidak memenuhi syarat

f. Pegawai di bidang penyimpanan warkat kurang terlatih

3. Menurut The Liang Gie masalah-masalah pokok di bidang kearsipan yang pada

umumnya dihadapi oleh instansi-instansi bertalian dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak dapat menemukan kembali secara cepat dari bagian arsip sesuatu surat

yang diperlukan oleh pimpinan instansi atau satuan organisasi

b. Peminjaman atau pemakaian sesuatu surat oleh pimpinan atau satuan organisasi

lainnya jangka waktunya sering sangat lama, bahkan kadang-kadang tidak

dikembalikan
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c. Bertambahnya surat-surat ke dalam bagian arsip tanpa ada penyingkirannya,

sehingga tempat dan peralatannya tidak lagi mencukupi

d. Tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan dalam

ilmu kearsipan modern, sebagai akibat dari pegawai-pegawai arsip yang tidak

cakap dan kurangnya bimbingan yang teratur.

Setelah mengetahui beberapa permasalahan berkaitan dengan kearsipan, tentu harus

dapat mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah kearsipan tersebut, yaitu

dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Harus menggunakan sistem penyimpanan yang tepat

2. Perlu adanya pengaturan prosedur peminjaman, disamping pengawasan/kontrol dan

pengendalian yang ketat

3. Memperluas ruangan tempat penyimpanan dan mengefektifkan ruangan serta

peralatan yang ada

4. Fasilitas kearsipan harus memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan jaman

5. Secara rutin diadakan perawatan dan pencegahan kerusakan

6. Petugas arsip harus memenuhi syarat

7. Mengikutsertakan para pengelola kearsipan dalam kursus-kursus atau diklat-diklat

kearsipan dan penggunaan teknologi canggih

8. Melakukan penyusutan dan pemusnahan secara rutin terhadap arsip-arsip yang

sudah tidak terpakai

11.2 Memilih Sistem Kearsipan yang Sesuai

Sistem penyimpanan arsip/warkat adalah suatu proses kegiatan atau proses pengaturan

mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu,

menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan

pemusnahan arsip.

11.2.1 Sistem Penyimpanan dan Tujuan Sistem Penyimpanan Arsip

Ada beberapa macam sistem penyimpanan arsip yang dapat dipilih dalam

penyimpanan arsip, yaitu:

1. Penyimpanan Arsip Sistem Abjad. Susunan penyimpanan pada sistem ini,

berdasarkan urutan abjad. Umumnya digunakan untuk sistem nama, sistem geografis

dan sistem subjek.

2. Penyimpanan Arsip Sistem Tanggal.  Sistem kronologis adalah sistem

penyimpanan arsip yang didasarkan pada urutan waktu surat diterima atau surat

dikirim ke luar. Pada sistem ini menyimpan warkat menurut urutan-urutan tanggal.

Sistem ini dipilih bagi warkat-warkat yang harus memperhatikan jangka waktu tertentu

misalnya surat tagihan

3. Penyimpanan Arsip Sistem Nomor. Penyimpanan arsip sistem nomor adalah cara

penyimpanan menurut urut-urutan angka dimulai dari satu terus meningkat hingga

angka yang lebih besar.

4. Penyimpanan Arsip Sistem Wilayah. Penyimpanan arsip sistem wilayah adalah

tata cara penyimpanan arsip menurut pembagian wilayah. Misalnya: Pembagian

menurut pulau (Sumatra, Jawa, Kalimantan) atau menurut wilayah provinsi (DKI,

Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta)

5. Penyimpanan Arsip Sistem Masalah/Subjek. Semua naskah/dokumen disusun

dan dikelompokkan berdasarkan pokok soal/masalah. Masalah-masalah itu dapat

dipecah lagi menjadi sub-masalah dan seterusnya.
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Ada beberapa pendapat tentang tujuan kearsipan menurut para ahli:

1. Menurut Undang-Undang Nomer 7 tahun 1971 Bab I Pasal 3. Arsip adalah untuk

menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan,

pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan

bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah.

2. Menurut Drs. Anhar. Tujuan kearsipan adalah menyimpan warkat sedemikian rupa

sehingga mudah ditemukan kembali jika sewaktu-waktu diperlukan.

3. Menurut Drs. Soewito. Tujuan kearsipan adalah sebagai berikut:

a. Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman

b. Agar mudah mendapatkan kemblai arsip yang dibutuhkan

c. Untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang

dibutuhkan

d. Untuk menghemat tempat penyimpanan arsip

e. Untuk menjaga kerahasiaan arsip

f. Untuk menjaga kelestarian arsip

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan kearsipan adalah:

1. Untuk menjamain keselamatan dokumen/warkat sebagai bahan pertanggungjawaban

2. Dapat menyimpan warkat dengan sistem tertentu secara sistematis dan efisien

3. Untuk mempermudah menemukan warkat dengan cepat dan tepat

4. Dapat menjaga dan memelihara kelestarian dan kerahasiaan arsip

5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas baik waktu, tempat dan biaya dalam

pengolahan arsip.

11.2.2 Ciri Pokok Sistem Filing yang Baik

Suatu sistem yang perlu diterapkan dalam suatu organisasi yang dapat diandalkan

untuk kecepatan dan ketepatan serta ketelitian, yang akan menghasilkan keterangan-

keterangan yang diperlukan.

Ciri pokok sistem filling yang baik adalah sebagai berikut:

1. Tidak memakan tempat

2. Mudah dicapai bila diperlukan

3. Sederhana dalam menerapkan suatu sistem

4. Ekonomis dalam hal biaya, pikiran, tenaga dan peralatan

5. Sistem yang dipakai harus disesuaikan dengan tujuan, jenis dan besar kecilnya

suatu organisasi

6. Fleksibel dan mudah dalam penyesuaian

7. Mudah dilaksanakan

8. Mengunakan klasifikasi agar tidak banyak waktu untuk menyimpan dan menemukan

kembali

9. Lembaran petunjuk silang dapat digunakan bila arsip mempunyai judul lebih dari

satu

10. Melakukan retensi sesuai dengan jadwal

11. Out slip digunakan untuk mengetahui siapa yang meminjam arsip tersebut

Untuk memilih sistem filling yang efisien ada beberapa pedoman yang perlu

dipertimbangkan yaitu:

1. Tetapkan metode filling yang paling cocok dengan bentuk atau badan usaha

yang bersangkutan. Suatu metode fi l l ing yang dianggap tepat dan cocok
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dengan untuk suatu badan usaha dipengaruhi oleh faktor, yaitu;

a. tujuan atau jenis aktivitas badan usaha

b. besar kecilnya suatu badan usaha

2. Tempat orang-orang atau pegawai yang benar-benar ahli atau yang mempunyai

pengetahuan dalam bidang filling

3. Adakan pendidikan kader kearsipan secara kontinu

4. Pergunakanlah perlengkapan teknis-teknis kearsipan sesuai dengan metode filling

yang telah ditetapkan

5. Tetapkanlah organisasi kearsipan sesuai dengan ruang lingkup badan usaha yang

bersangkutan

6. Adakan pengawasan secara terus menerus

7. Biarkan operator (para arsiparis) untuk bekerja dengan tekun, jangan sampai

menunda-nunda pekerjaan (pekerjaan diselesaikan seketika itu)

8. Ikutilah prosedur filling yang telah ditetapkan

11.2.3 Asas Kearsipan

Untuk tugas pengurusan arsip, organisasi kantor dapat memakai dua asas, dari

tiga asas berikut ini, yaitu:

1. asas sentralisasi

2. asas desentralisasi

3. asas gabungan sentralisasi dan desentralisasi

1. Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi, artinya pengurusan surat maupun arsip lainnya yang

berhubungan dengan pengurusan surat masuk dan surat keluar serta penyelenggara-

an arsipnya dilakukan oleh satu bagian khusus atau unit tersendiri. Badan ini dikenal

dengan nama unit arsip dan Ekspedisi. Adanya unit khusus ini berarti pula unit-unit

lainnya selain dari unit khusus tidak diperkenankan menerima dan mengurus surat-

surat secara langsung.

Asas sentralisasi arsip ini akan efisien dan efektif bila dilaksanakan oleh kantor

yang lingkupnya kecil. Keuntungan asas sentralisasi arsip adalah:

a. efisiensi alat, alat dan biaya, maksudnya dapat menghemat alat, ruangan dan

biaya

b. Penggunaan tenaga kerja lebih fleksibel

c. Sistem penyimpanan arsip dapat diseragamkan

d. Pengawasan yang efektif dapat ditingkatkan

Kelemahan asas sentralisasi:

a. Asas sentralisasi hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang kecil.

b. Unit kerja yang besar akan mengalami hambatan dan lambat memperoleh arsip

yang dibutuhkan

c. T idak  semua jen is  a rs ip  dapa t  d i s impan  da lam sa tu  s i s tem

penyimpanan
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Contoh struktur organisasi dengan asas sentralisasi

2. Asas Desentralisasi (Asas Pemencaran) Arsip

Asas desentralisasi artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan

pengurusan surat masuk dan keluar serta menyelenggarakan kearsipannya dilakukan

oleh setiap unit dalam suatu organisasi, sehingga tiap unit dalam organisasi kantor

tersebut dapat mengurus masing-masing pekerjaan ang diperlukan oleh

lingkungannya.

Pada umumnya asas ini dilaksanakan pada kantor-kantor pemerintah maupun

swasta, yang luas unit kerjanya. Tiap unit kerja akan bertanggung jawab atas

kegiatan pekerjaan kantor termasuk tugas kearsipan. Tugas kearsipan mulai dari

pencatatan, penyimpanan, peminjaman, pengawasan, pemindahan dan pemusnahan,

dilaksanakan pada setiap unit kerja.

Keuntungan asas desentralisasi arsip:

1. Dapat menjaga kerahasiaan kantor, karena pelaksanaannya dapat dilakukan

oleh unit kerja masing-masing.

2. Pekerjaan dapat dikerjakan oleh karyawan yang paling sesuai

3. Perencanaan dan pengawasan pekerjaan dapat dilakukan secara efektif

4. Pengolahan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing

5. Untuk memperoleh arsip mudah terpenuhi, karena berada pada unit kerja sendiri

6. Pengurutan arsip mudah dikerjakan, karena arsipnya sudah dikenal baik

Kelemahan asas desentralisasi arsip, antara lain:

1. Penyimpanan arsip tersebar di setiap unit kerja, sehingga dapat menimbulkan

pemborosan alat maupun ruangan

2. Pendidikan dan latihan kearsipan perlu diselenggarakan oleh kantor pusat, agar

petugas mempunyai latar belakang pendidikan kearsipan

3. Pemusnahan arsip harus dilakukan pada setiap unit kerja, menimbulkan

pemborosan

Direktur

Sekretariat

Man. Arsip Man. Umum Man. Humas

Manajer

Produksi

Manajer

Pemasaran

Manajer

Keuangan

Manajer

Kepegawaian

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man
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4. Pengawasan juga dapat dilakukan oleh kantor pusat, sehingga menimbulkan

pemborosan.

Walaupun terdapat keuntungan dan kelemahan dari asas sentralisasi maupun

asas desentralisasi dalam kegiatan kearsipan, namun pelaksanaannya akan

disesuaikan dari kebutuhan kantor yang melaksanakannya. Untuk mengatasi

kelemahan dari kedua asas tersebut, maka dapat pula dilaksanakan asas gabungan

dari kedua asas tersebut.

Contoh struktur organisasi dengan menggunakan asas desentralisasi

3. Asas Gabungan Sentralisasi dan Desentralisasi

Asas gabungan adalah penyelenggaraan arsip dengan memadukan kebaikan

asas sentralisasi dan desentralisasi, sehingga kelemahan-kelemahan dari kedua

asas tersebut dapat diperkecil. Pelaksanaan dalam praktik dapaat dilakukan dengan

penyimpanan arsip aktip secara desentralisasi, sedangkan penyimpanan arsip inaktif

dipusatkan (sentralilasi).

Dalam menerapkan asas gabungan ini, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Penyeragaman klarifikasi antara arsip pusat dengan arsip bagian/unit organisasi

2. Ruang arsip pusat tidak jauh letaknya dari masing-masing unit yang ada

3. Hindari penumpukan arsip di pusat kearsipan

Direktur

Sekretariat

Man. Arsip Man. Humas

Manajer
Produksi

Manajer
Pemasaran

Manajer
Keuangan

Manajer
Kepegawaian

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

TUP TUP TUP TUP
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Contoh Sturtur organisasi dengan menggunakan asas gabungan

11.2.4 Prosedur Filing

Untuk menjamin kecepatan dan ketepatan penyimpanan dan penemuan kembali

arsip ygang telah disimpan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan beberapa kegiatan dan

tindakan sebagai berikut:

1. mengumpulkan warkat dari berbagai unit organisasi.

2. memeriksa dan meneliti tanda pelepas (release Mark)

Warkat baru bolh disimpan setelah mendapat tanda pelepas (relese mark) berupa

kata-kata, seperti simpan, arsipkan, file, deponeer atau disingkan dep=simpan,

maupun paraf dan sejenisnya yang biasa dipakai oleh pimpinan sebagai bukti tanda

pelepas.

3. Membaca warkat untuk menetapkan judul (filling caption) sesuai dengan sistem

yang digunakan.

4. Pemberian kode warkat, untuk memudahkan penempatan warkat di laci, di belakang

guide dan di folder mana.

5. Penyort iran. Penyort iran merupakan kegiatan memisah-misahkan warkat

berdasarkan kode yang telah ditetapkan.

6. Pembuatan lembar petunjuk silang. Diperlukan untuk judul surat yang lebih dari

satu.

7. Pembuatan Follow up slip. Follow slip dipersiapkan untuk warkat-warkat yang

memerlukan tidak lanjut di kemudian hari. Lembar tindak lanjut ini disimpan pada

berkas peringatan (ticler file).

8. Routing Slip (Lembar Beredar). Diperlukan bila satu apabila warkat harus disampaikan

lebih dari satu unit/diolah oleh beberapa bagian/pejabat tertentu. Seperti lembar

disposisi dan kartu kendali.

Direktur

Sekertariat

Man. Arsip Man. Humas

Manajer

Produksi

Manajer

Pemasaran

Manajer

Keuangan

Manajer

Kepegawaian

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

Ass.

Man

TUP TUP TUP TUP

Man. Umum
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9. Penggolongan warkat. Penggolongan warkat bertujuan untuk memudahkan

penyimpanan ke dalam file menurut sistem yang dipahami.

10. Penyimpanan warkat. Warkat yang telah dikelompokkan dimasukkan ke dalam file

masing-masing dan sistemnya dimasukkan ke dalam filling cabinet sesuai dengan

sistem penyimpanan yang digunakan.

11. Pemeliharaan, perawatan dan pemusnahan arsip menurut peraturan yang berlaku.

11.2.5 Analisa Kebutuhan dan Alat

1. Jenis dan Kegunaan Perlengkapan Arsip

Ada beberapa jenis dan kegunaan perlengkapan arsip yang dibutuhkan untuk

proses penyimpanan warkat atau surat, diantaranya adalah:

a. Lembar disposisi, digunakan untuk mengatur proses pengolahan surat yang

selanjutnya menjadi alat pengendali lalu lintas persuratan dan sebagai sarana

monitor dalam mekanisme persuratan. Sarana ini merupakan gambaran dari

jalur kedinasan antara atasan dan bawahan, atau pejabat secara horizontal.

Kegiatan ini menggambarkan peranan dan partisipasi aktif dari staf dalam proses

pengolahan surat.

b. Kartu kendali, digunakan sebagai alat pecatat surat, alat pencar/pelacak untuk

dapat menemukan/menetapkan lokasi dan tempat surat. Kartu kendali ini sangat

perlu untuk alat pengukur/alat penyampai surat dan sebagai arsip pengganti

dari surat dinas penting.

c. Kartu tunjuk silang, kegunaannya hampir sama dengan kartu kendali yang

diberkaskan atau difile yang fungsinya untuk mengganti atau mewakili

permasalahan (subjek) dari sebuah surat, tidak dengan surat aslinya. Pada

kartu silang ini dituliskan/dicatatkan dimana adanya surat asli disimpan.

d. Kartu/lembar pinjam arsip, dipergunakan untuk meminjam arsip seorang pejabat

yang akan meminjam arsip harus mengisi mencatat pada kartu lembar yang

dimaksud. Kartu/lembar ini digunakan untuk mempertanggungjawabkan siapa

yang meminjam arsip, sekaligus berfungsi sebagai pengganti sementara arsip

yang dipinjam atau arsip yang pindah dari kedudukannya.

e. Lembar penerus, digunakan sebagai pengganti buku ekspedisi (lihat kartu

kendali), sebagai alat pengendali dan memonitor surat di lingkungan unit

pengolah.

f. Kotak penyimpan/pengikat (Tier File), kotak yang berukuran sedang untuk

menyimpan lembar disposisi, kartu/lembar pinjam arsip dan lembar penerus.

Kotak ini pula berfungsi sebagai pengingat bagi pengelola arsip.

g. Map gantung/folder, map khusus yang memakai gantungan, untuk; menempatkan

arsip atau sekelompok arsip. Map tersebut berisi himpunan arsip mengenai

satu persoalan/ permasalahan. Map folder itu merupakan bentuk fisik dan file

atau berkas.

h. Sekat petunjuk (guide), guide disimpan dan diatur di depan folder sebagai

penunjuk pembatasan simpanan arsip untuk membedakan/memisahkan antara

masalah utama, masalah dan submasalah.
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i. Perlengkapan lain, berupa:

1) Cap tanggal, yaitu cap yang memuat angka dan singkatan nama bulan,

yang setiap kali dapat diubah menurut tanggal, bulan dan tahun yang

dikehendaki/sesuai dengan keperluannya.

2) Cap derajat surat, yaitu cap yang diperlukan untuk memberitahukan bahwa

surat perlu ditangani dengan kecepatan tertentu (segera atau amat segera)

3) Cap sifat surat, yaitu cap yang dapat menetapkan apakah surat itu bersifat

rahasia, penting dan lain-lain

4) Alat tulis kantor, berupa, bolpen, spidol, lem, perporater, paper clips, pensil,

penggaris, cutter, gunting dan lain-lain

2. Jenis dan Kegunaan Peralatan Arsip

Secara umum peralatan kearsipan yang digunakan untuk pengurusan arsip

adalah:

a. Guide dan Folder

Guide atau sekat petunjuk karton atau kertas tebal dengan ukuran tertentu

memuat kode pada tabnya yang berfungsi sebagai pembatas kelompok sekaligus

sebagai folder yang ada di belakangnya. Macam-macam Guide:

1) Menurut ukurannya dapat dibedakan menjadi:

• Guide besar berukuran 36 x 25 cm, digunakan untuk menyimpan surat-

surat dalam folder ukuran folio

• Guide kecil berukuran 16 x 11 cm, digunakan untuk menyimpan kartu

berukuran 15 x 10, seperti kartu-kartu indeks, kartu kendali, lembar

pengantar, dsb.

2) Menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi:

• Guide posisi pertama, guide yang dipakai sebagai pembatas dan

petunjuk antar caption/subjek

• Guide posisi yang kedua dipakai sebagai pembatas dan petunjuk antar

sub caption/sub

• guide posisi ketiga, guide yang dipakai sebagai pembatas dan petunjuk

sub caption/sub-sub subjek.

Folder yaitu berkas lipatan yang biasanya dibuat dari kertas tebal atau

plastik tebal untuk menyimpan arsip. Pengertian folder ada dua macam, yaitu:

a) Sebagai nama induk dari jenis berkas lipatan yang terdiri dari:

1) Brief ordner, yaitu berkas lipatan besar terbuat dari karton tebal, di

dalamnya terdapat penjepit arsip yang terbuat dari logam. Menurut

ukuran brief ordner ada 2 macam yaitu brief ordner folio untuk

menyimpan surat dan brief ordner kuarto untuk menyimpan bukti-

bukti keuangan serti kuitansi, faktur dan lainnya.

2) Stopmap folio yaitu lipatan berdaun yang terbuat dari kertas tebal

atau plastik tebal

3) Snelhecter, yaitu berkas lipatan terbuat dari kertas tebal atau plastik

tebal dengan berbagai variasi alat penjepit di dalamnya yang terbuat

dari logam. Snelhecter yang terbuat dari kertas tebal biasanya

berukuran folio, sedangkan yang terbuat dari plastik tebal terdiri dari

ukuran folio dan setengah folio

4) Portepel, yaitu berkas lipatan yang terbuat dari karton tebal dengan

tali sebagai alat pengikat.
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5) Map tanpa daun, yaitu berkas lipatan yang terbuat dari 3 kertas tebal

dan memakai tab

b) Sebagai nama dari salah satu jenis lipatan yang berupa map tanpa daun.

Sekarang istilah folder lebih terkenal untuk memberi nama jenis map.

Folder ini ada dua macam yaitu folder biasa dan folder gantung. Folder

gantung untuk diletakkan dalam laci filing cabinet yang bergawang. Kecuali

tempat penyimpanan arsip berupa folder seperti tersebut di atas sekarang

banyak sekali dipergunakan kardus/doos/box yang terbuat dari karton untuk

menyimpan arsip inaktif. Kardus/doos/box arsip ini ada yang berukuran

tebal yaitu 37, 5 x 26,5 x 9 cm, keduanya memakai tutup.

b. Tempat Menyimpan Arsip

1) Lemari Arsip (Cup Board)

Lemari ini merupakan tempat penyimpanan arsip berbagai bentuk,

terbuat dari kayu atau berbagai bentuk, terbuat dari kayu atau besi baja

dan berdaun pintu.

Jenis lemari ini paling banyak dikenal, karena dapat untuk menyimpan

arsip dengan berbagai macam cara, yaitu:

• Swing door cupboard (lemari pintu engsel)

• Sliding door cupboard (lemari pintu dorong)

• Retracting door cupboard (lemari pintu tarik kembali atau lemari dengan

daun pintu yang masuk ke sisi samping).
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2) Filing Cabinet

Filing cabinet adalah tempat penyimpanan folder secara tegak (vertikal)

terbuat dari besi baja dan terdiri dari beberapa laci. Tiap laci pada bagian

dalam umumnya berukuran 50 × 38 × 24 cm, jenis lacinya ada yang

bergawang dan ada yang tanpa gawang. Filing cabinet biasanya untuk

menyimpan folder berisi arsip aktif.

3) Lemari Gambar

Lemari gambar adalah tempat penyimpanan gambar bangunan atau

peta yang terbuat dari besi baja.

Ada 2 macam lemari gambar, yaitu:

• Lemari gambar dengan laci-laci mendatar, dipergunakan untuk

menyimpan gambar secara terbuka, mendatar, dan ditumpuk/flat

• Lemari gambar dengan tempat penyimpanan tegak, terbuka, dan

mengantung (vertical suspension).

4) Rak arsip

Rak arsip adalah tempat penyimpanan brief ordner atau box arsip

secara terbuka, terbuat dari besi baja.

Ada 2 macam rak arsip, yaitu:

1) Rak bergerak (Mobile stacks/Roll-0-Pack)

Rak ini adalah tempat penyimpanan yang besar, terbuat dari besi

baja memakai roda kecil sehingga dapat digerakkan.

Menurut besar kecilnya dan tenaga penggeraknya dapat

dibedakan menjadi 3 jenis:

• Roll-0-Pack yang didorong untuk menyimpan arsip dengan berat

mebelnya tidak lebih dari lima ton tiap bloknya.

• Roll-0-Pack yang dilengkapi dengan elektro motor tiap kereta untuk

menyimpan arsip seberat 8 ton dengan mebelnya

• Roll-0-Pack yang digerakkan secara mekanis (dilengkapi dengan

alat untuk memutar roda bergigi yang berhubungan dengan rantai

yang dipasang pada lantai), untuk menyimpan arsip sampai 20

ton beserta mebelnya.

• Rol l -0-Pack/mobi le straks biasanya dipergunakan untuk

menyimpan arsip inaktif dan arsip statis di gudang arsip.

2) Rak tidak bergerak (Stationary Stacks)

Jenis rak inilah yang paling banyak dikenal dibuat dari besi

berlubang dan ada pula yang bentuknya seperti lemari tanpa daun

pintu.

5) Kotak/lemari kartu

Kotak/lemari kartu ini untuk menyimpan kartu kendali, kartu indeks

dan lainnya, terbuat dari kayu atau besi baja.

Macam-macam tempat penyimpanan kartu antara lain:

• Card Indexs Cabinet (Cardex)

Cardex  ada lah  tempat  peny impanan kar tu  hor i zon ta l ,

terbuat dari besi baja yang terdiri dari laci-laci (8 atau 15 laci).

T i a p  lac inya  sudah  d i lengkap i  dengan  pocke t  un tuk
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diisi dengan warkat yang berapa kartu. Karena kartu diletakkan secara

horizontal dan laci cardex dapat dikeluarkan dari lemarinya maka kita

dapat membaca bahkan menulis di atas kartu yang bersangkutan

tanpa mengeluarkan kartunya.

• Card Cabinet

Card cabinet adalah tempat penyimpanan kartu secara vertikal

yang terbuat dari besi baja atau kayu.

Card cabinet ada dua macam, yaitu:

• Card cabinet seperti lemari dengan daun pintu untuk menutup

laci-lacinya

• Card cabinet yang bentuknya menyerupai filing cabinet tetapi

laci-lacinya kecil berada di bagian atas dan di bagian bawah berupa

rak berdaun pintu kecil.

• Kotak Kartu

Kotak kartu ini sebagai card cabinet kecil dengan dua laci untuk

menyimpan kartu secara vertikal, terbuat dari besi baja. Karena

bentuknya yang kecil biasanya diletakkan di atas meja atau filing

cabinet.

• Ticler File

Ticler file adalah kotak terbuat dari kayu atau besi baja yang

berisi lembar/kartu vertikal menunjukkan tanggal (31 lembar), bulan

(12 lembar), dan tahun. Tiap pagi lembaran yang menunukkan tanggal

digeser sehingga untuk yang di depan menunjukkan tanggal dan bulan

hari itu. Ticler file biasa dipergunakan untuk menyimpan lembar

disposisi,  bon pinjam arsip atau kartu lainnya yang memuat tanggal

jatuh tempo, diletakkan di depan kartu tanggal yang bersangkutan

untuk diketahui pada waktunya. Karena bentuknya kecil ticler file

biasanya diletakkan di atas meja.

Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar mobile filling

cabinet

Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar tab filling cabinet
Sumber: Dokumen Penerbit

Gambar Filling cabinet metal

and wooden
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Rak arsip terbuka (open Shelf file)
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11.3 Mengimplementasikan Sistem Kearsipan

Tugas kearsipan adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh unit kearsipan dalam

suatu organisasi. Ada empat tugas pokok kearsipan yaitu:

1. Menyimpan Berkas Surat Dinas. Seluruh surat dinas harus disimpan di tempat yang

aman dan nyaman serta menggunakan sistem tertentu yang menunjang apabila sesuatu

arsip diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat.

2. Pemeliharaan dan Pengendalian Berkas Surat Dinas. Pemeliharaan arsip dapat dilakukan

dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti ruangan, lemari, rak

filing cabinet dan lain-lainya. Selain melakukan pemeliharaan, kearsipan harus mampu

mengendalikan surat/warkat dengan jalan membuat catatan khusus atau format tertentu

sehingga arsip benar-benar terkendali.

3. Penyusutan dan Pemusnahan Berkas. Penyusutan adalah proses pengurungan atau

pemindahan arsip aktif ke arsif pasif serta memusnahkan arsip-arsip yang sudah tidak

mempunyai nilai guna lagi berdasarkan jangka waktu penyimpanan (jadwal retensi).

4. Penemuan Kembali Berkas Surat/Dokumen. Dengan menggunakan sistem kearsipan

yang tepat serta pencatatan yang tertib, arsip yang diperlukan untuk penyelesaian

pekerjaan akan dapat ditemukan kembali dengan mudah.

11.3.1 Penyortiran Surat atau Dokumen

Penyortiran surat/dokumen adalah kegiatan memisah-misahkan surat untuk

pengolahan lebih lanjut. Penyortiran surat/dokumen mempunyai 3 tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui volume atau banyaknya surat masuk

2. Untuk menentukan prioritas penanganannya

3. Untuk mempermudah pengawasan

Penyortiran surat/dokumen dilakukan oleh petugas penerima surat di loket

penerimaan surat masuk. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai tugas-tugas dari petugas

penerima surat.

Ada 3 tugas yang harus dilakukan oleh petugas penerima surat, yaitu:

1. Menggolongkan surat ke dalam surat pribadi dan surat dinas

2. Memisahkan surat pribadi untuk pimpinan sekretaris atau pimpinan

3. Menggolongkan surat dinas atas surat dinas rutin/biasa, surat dinas penting dan

surat dinas rahasia. Surat jenis ini dapat diketahui dengan cara:

a. Meneliti sumber surat dari nama pengirim

b. Meneliti cara pengiriman (kilat, segera, pos paket atau barang cetakan)

Untuk pemisahan surat-surat diperlukan suatu alat yang disebut kotak sortir. Kota

sortir ini disediakan sebanyak bagian yang ada pada suatu kantor, dimana tiap kotak

diberi kode/nama masing-masing unit, misalnya bagian keuangan, bagian perencanaan,

bagian kepegawaian dan lain-lain. Surat-surat yang ditujukan kepada bagian keuangan

dimasukkan ke dalam kotak sortir bagian keuangan, surat yang ditujukan kepada bagian

perencanaan dimasukkan ke dalam sortir bagian perencanaan dan seterusnya.

Khusus untuk surat rahasia, surat tercatat, surat kilat, wesel pos dan surat

tertutup lainnya diberi stempel jam tanggal terima surat pada amplop bagian

belakang.



301

11.3.2 Pencatatan Dokumen

Dokumen yang masuk dan dokumen yang keluar akan dilakukan suatu pencatatan.

Hal ini dikarenakan pencatatan tersebut sebagai alat bukti tertulis bahwa perusahaan

atau organisasi tersebut melakukan suatu pengiriman atau penerimaan dokumen dari

atau ke organisasi atau perusahaan lainnya.

Apabila suatu dokumen tidak dicatat, baik dokumen masuk maupun dokumen keluar

maka perusahaan atau organisasi tersebut tidak mempunyai bukti yang otentik.

Dalam pencatatan dokumen masuk pada suatu organisasi dapat dicatat dalam buku

tersendiri. Bentuk buku tersebut sebagai berikut:

Pencatat mempunyai tugas, yaitu:

1. membuka amplop, membaca dan meneliti isi surat agar pimpinan dapat cepat

menangkap inti maksud dari isi surat dengan cara menggarisbawahi kata-kata atau

kalimat yang dianggap penting

2. Pemeriksaan lampiran

3. Membubuhkan cap (time stamp or electric clock dating machine) yang merupakan

stempel agenda pada ruang kosong di bagian atas atau bawah halaman pertama

surat. Stempel agenda harus memuat tanggal penerimaan surat, hari dan jam

penerimaan surat, nomor agenda, tanggal surat diteruskan, dan tanda tangan petugas

agenda.

4. Mengagendakan surat masuk, yaitu mencatat surat tersebut dalam buku penerimaan

harian untuk surat masuk. Buku ini disebut buku agenda masuk. Sedangkan

petugasnya dinamakan agendaris. Setiap surat masuk dicatat dan diberi nomor

agenda surat masuk. Ada 3 macam bentuk buku agenda yaitu: buku agenda tunggal,

buku agenda kembar, dan buku agenda berpasangan

Contoh buku agenda tunggal:

AGENDA SURAT MASUK

AGENDA SURAT KELUAR

Surat-surat yang perlu diproses lebih lanjut harus diarahkan dan diteruskan kepada

pejabat yang berhak mengolahnya.

1. Surat masuk harus disertai atau dilampirkan lembar disposisi oleh sekretaris/kepala

tata usaha

Tgl. No. Terima Tgl&No Isi
Lampiran Diteruskan Ket.

Terima Agenda dari Surat masuk Surat

Nomor Tanggal Dikir im Isi Surat Lampiran Keterangan.
kepada
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2. Surat masuk yang dilengkapi dengan lembar disposisi diteruskan kepada pimpinan/

kepala bagian untuk memperoleh tanggapan atas isi surat dengan menegaskan

pada lembaran disposisi tersebut berupa instruksi atau informasi

3 Surat yang telah memperoleh disposisi disampaikan kembali kepada sekretaris/

kepala tata usaha, selanjutnya diteruskan kepada unit pengolah untuk diproses

sesuai dengan disposisi.

Contoh lembar disposisi:

Pencatatan dokumen keluar untuk surat-surat yang bersifat rutin atau insidental,

biasanya pimpinan menyerahkan pembuatan konsep kepada bawahan/orang yang

ditunjuk. Orang yang khusus membuat konsep surat tersebut disebut konseptor.

Syarat-syarat dalam pembuatan konsep surat ada 6 macam yaitu:

1. Ada persetujuan konsep surat dari atasan. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditambah-

kan atau dikurangi, maupun terdapat kejanggalan

2. Mengagendakan surat

3. Mengetik konsep surat

4. Penandatangan surat

5. Pemberian cap dinas

6. Melipat surat, penyampulan surat, pengiriman surat dan penyimpanan surat

11.3.3 Prosedur Distribusi

Ada 2 macam prosedur distribusi di dalam suatu organisasi yaitu prosedur distribusi

internal dan prosedur distribusi eksternal. Prosedur distribusi internal ditempuh melalui 8

kegiatan, yaitu:

1. Penerimaan

Tugas penerimaan surat dilakukan dengan 4 cara:

a. Mengumpulkan dan menghitung jumlah surat yang masuk

b. Meneliti ketepatan alamat pengirim

c. Menggolongkan surat sesuai dengan jenisnya

d. Menandatangani bukt i  penerimaan sebagai tanda bahwa surat telah

diterima

INDEKS: . . . . . . . . . . . . . . . . TANGGAL PENYELESAIAN . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DARI : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PERIHAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TGL. NASKAH DINAS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NO. NASKAH DINAS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INSTRUKSI/INFORMASI *) DITERUSKAN KEPADA

*) Coret yang tidak perlu
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2. Penyortiran

Pekerjaan penyortiran meliputi 3 tugas:

a. Memisahkan surat-surat untuk pimpinan, sekretaris, karyawan dan surat-surat

dinas lainnya

b. Menggolongkan surat dinas ke dalam surat dinas rutin, surat dinas penting dan

surat dinas rahasia

c. Memisahkan surat-surat yang memerlukan penanganan khusus, seperti surat

tercatat/terdaftar, kilat, rahasia, pribadi, wesel pos, dan sebagainya. Mencatatnya

dalam buku penerimaan tersendiri agar dapat diterima oleh orang yang memeng

berhak.

3. Pembukaan sampul

Pemberian tanggal dan pemeriksaan lampiran setelah isi amplop dikeluarkan,

sebelum dicatat ke dalam agenda, terlebih dahulu harus dibubuhkan stempel agenda

atau mesin stempel (time stamps) pada ruang kosong.

Setelah stempel agenda dibubuhkan, kegiatan selanjutnya adalah pemeriksaan

kelengkapan surat yang meliputi:

a. Apakah nonor surat sesuai dengan nomor amplop

b. Apakah alamatnya sudah cocok (alamat dalam dan alamat sampul). Bila alamat

pengirim tidak ada, satukan surat dengan sampulnya

c. Apakah perihalnya ada hubungan dengan surat terdahulu, sertakan surat yang

dimaksud

d. Apakah lampirannya sudah cocok

4. Membaca. Memberi garis bawah, dan membuat catatan penting/memberi tanda

5. Pengagendaan surat

6. Pengarahan surat masuk

Bila surat-surat yang sudah selesai diagendakan dan ternyata surat tersebut

dibutuhkan oleh beberapa pejabat untuk diketahui, maka untuk surat-surat semacam

ini diperlukan pengarahan

7. Penggandaan surat masuk

8. Penyimpanan surat.

Untuk distribusi eksternal adalah suatu tata cara atau aturan yang menyebarluaskan

dokumen dimana dilakukan di luar perusahaan atau organisasi.

Proses distribusi eksternal mencakup 7 macam kegiatan, yaitu:

1. Konsep dibuat oleh sekretaris/kepala tata usaha

2. Persyaratan dari konsep

Beberapa persyaratan dari konsep surat antara lain sebagai berikut:

a. Bersifat formal/dinas

b. Objektif

c . Ringkas dan jelas maksudnya

d. Sopan dan ramah bahasanya

e. Seragam dalam bentuknya

f . Rapi dalam pengetikan

3. Pengetikan

4. Penandatanganan

5. Pencatatan
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Ada 3 cara dalam pencatatan, yaitu:

a. Surat yang telah ditandatangani, dicap dan disertai kelengkapan lainnya

(lampiran, amplop) menjadi surat dinas resmi

b. Surat dinas resmi ini lebih dulu dicatat dalam buku verbal oleh petugas

c. Setelah selesai pencatatan dalam buku verbal, maka surat siap untuk dikirim

6. Pengiriman surat keluar

7. Penyimpanan berkas/arsip surat

11.3.4 Langkah Penyimpanan dan Penemuan Kembali Arsip

Sistem penyimpanan arsip/warkat adalah suatu proses kegiatan atau proses

pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan

sistem tertentu, menemuan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan,

penyusutan dan pemusnahan arsip.

Terdapat beberapa macam sistem penyimpanan arsip (sistem filing), nama yang

umum dipakai ada lima macam yaitu:

1. Penyimpanan arsip sistem abjad

2. Penyimpanan arsip sistem tanggal

3. Penyimpanan arsip sistem wilayah

4. Penyimpanan arsip sistem subjek/pokok masalah

5. Penyimanan arsip sistem nomor

1. Penyimpanan Arsip Sistem Abjad

Penyimpanan arsip sistem abjad adalah penyelenggaraan sistem kearsipan

berdasarkan abjad alfabet, disusun mulai dari A sampai Z, Aa sampai Zz, dan

seterusnya.

Untuk memahami atau cara penyimpanan warkat dengan menggunakan sistem

abjad, terdapat beberapa istilah atau terminologi yang perlu diketahui, antara lain:

a. Mengindeks adalah kegiatan membagi nama/judul terhadap beberapa unit

b. Unit adalah bagian terkecil dari suatu nama/judul

c. Caption adalah nama yang sudah diindeks yang kemudian dijadikan tanda

pengenal

d. Mengkode (kodifikasi), kegiatan menemukan kode dari nama yang sudah

diindeks. Zkode diambil dari huruf pertama dari nama/judul yang sudah diindeks

e. Mengabjad adalah kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama/

judul yang sudah diindeks

Kelebihan sistem abjad:

a. Sangat mudah menggolongkan surat menurut nama organisasi/instansi/

lembaga/perusahaan

b. Menyimpan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat

c. Sederhana dan mudah dimengerti baik pekerjaan maupun pencariannya

d. Perlengkapannya dapat dipergunakan untuk bermacam-macam dokumen dan

cocok untuk tiap-tiap dokumen
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Kelemahan sistem abjad:

a. Dalam sistem-sistem yang sangat luas memerlukan waktu yang lama untuk

menemukan surat/warkat yang diperlukan
b. Sulit apabila terdapat nama yang sama terutama nama orang

c. Sulit memperkirakan persyaratan-persyaratan ruang untuk huruf-huruf abjad

yang berlainan

Peraturan mengindeks dan memberi kode
a. Mengindeks nama orang Indonesia

1) Nama tunggal adalah nama yang terdiri dari satu suku kata, maka diindeks

sebagai berikut:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Dearl iana Dearl iana D e

2 Suharto Suharto Su

2) Nama ganda adalah nama yang terdiri dari lebih dari satu suku kata, maka

diindeks berdasarkan suku kata nama terakhir

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 NazhiraIdzni Idzni Nazhira I d

2 Muhammad Muslih Muslih Muhammad M u

3) Nama keluarga/suku/marga adalah nama orang diikuti nama keluarga/suku/

marga, maka diindeks berdasarkan nama keluarga/suku/marga misalnya:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Andri Sudira Andri Sudira An

2 Erwin Lubis Erwin Lubis Er

4) Nama yang menggunakan singkatan di depan maupun di belakang dan

tidak diketahui kepanjangannya maka diindeks nama jelasnya, misalnya:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 M. Zainuddin Zainuddin M Z a

2 A. Latif Latif A L a

5) Nama yang menggunakan singkatan di depan maupun di belakang dan

diketahui kepanjangannya maka diindeks dengan cara menulis lengkap

singkatan tersebut, misalnya:

No. Nama Unit I Uni II Unit III Kode

1 B.J. Habibie Habibie Baharuddin Jusuf H a

2 A.H. Nasution Nasution Abdul Haris N a

6) Nama yang memakai gelar, yang diutamakan adalah nama asli atau marga

dan gelar tidak diindeks, ditempatkan pada unit dalam tanda kurung. Namun

apabila gelar tersebut diikuti nama tunggal maka gelar tersebut turut

diindeks.
Ada beberapa gelar yang umum dipakai, yaitu:

a) gelar akademis, seperti Spd, Dra, Dr, Ir, SH, SE,Prof, Phd, Msc,

Mpd, MBA, MM,Msi dan lain-lain

b) Gelar keagamaan antara lain: Kyai, haji, Hajjah, Ustadz, Bhiksu,

Pendeta, Pastor, dan lain-lain
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c) Gelar kebangsaan, seperti: Raden, Raden Ajeng, KRT Sunan, Sul-

tan, Andi, Cut, Ida Bagus/Ida Ayu, Cokorde, Lalu dan sebagainya

d) Gelar kepangkatan, seperti Marsekal, Laksamana, Kapten, Sersan,

Kolonel, Jendral, Komisaris Besar dan lain-lain

e) Gelar jabatan, seperti, Presiden, Mentri, Gubernur, Direktur, Jendral,

Bupati, Camat, Lurah, dan lain-lain. Diindeks sebagai berikut:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Ir H. Iwan Zaiwansyah,MM Zaiwansyah iwan (Ir,H,MM) Z a

2 Raden Afif Baskoro Baskoro Afifi (Raden) Ba

7) Nama urutan kelahiran, biasanya terjadi di Bali, diutamakan untuk diindeks

adalah nama diri diikuti oleh gelar urutan kelahiran, misalnya:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Ida Bagus Putu Oke Oke Putu Ida Bagus Ok

2 I Gusti Made Yono Yono Made I Gusti Yo

8) Nama yang didahului dengan nama baktis, diindeks mulai dari nama aslinya,

kemudian diikuti oleh nama baktisnya, misalnya:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Yohannes Rumenta Rumenta Yohannes R u

2 Stefani anggraini Anggraini Stefani An

9) Nama wanita yang diikuti nama suami atau ayahnya, diindeks dengan

menampilkan nama suami/ayahnya terlebih dahulu, misalnya:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Ny. Sadiah Zainuddin Zainuddin Sadiah (Ny. ) Z a

2 Yuliana Sukoco Sukoco Yuliana Su

10) Nama yang memakai kata bin, binti, diindeks dengan cara menuliskan

terlebih dahulu nama yang mengikuti nama yang bertalian, misalnya:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Fairuz Binti Muhammad Muhammad Fairuz binti M u

2 Aziz Bin Muslih Muslih Aziz Bin M u

11) Nama orang yang masih menggunakan ejaan lama, diindeks sebagaimana

nama itu ditulis, misalnya:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Ir H. Tjahyono Tjahyono Ir H T j

2 Drs Robby Djayadi Djayadi Robby Drs

b. Mengindeks nama-nama orang asing

1) Nama orang Barat, Jepang, Muangthai dan lain-lain, diindeks berdasarkan

nama keluarga yang biasanya ditempatkan di bagian belakang nama (Nick

name), misalnya:
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No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Frederick W. Taylor Taylor Frederick W Ta

2 Jawharlal Nehru Nehru Jawaharlal N e

2) Nama orang Eropa yang memakai tanda penghubung, diindeks nama yang

menggunakan tanda penghubung tersebut diindeks sebagai satu kata,

misalnya:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 John Frank Smith Jones Smith-Jones John Frank S m

2 Sylvia Lopez-Tiana Lopez-Tiana Sylvia L o

3) Nama orang Eropa yang menggunakan awalan, hendaknya tidak dianggap

sebagai suatu unit tersendiri, tetapi merupakan dari nama keluarga.

Pengindekan dilakukan dengan cara menempatkan nama yang di depannya

diberi awalan, misalnya Va, Vander, Von,De la, Mc, El dan Al dan lain

sebagainya

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Marco van Basten Van Basten Marco Va

2 Oscar De La Hoya De La Hoya Oscar D e

4) Nama orang Cina, Korea, diindeks dengan cara menuliskan sebagaimana

nama tersebut ditulis, karena baik orang Cina, maupun orang Korea nama

keluarga selalu dicantumkan di depan, contoh:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Liem Swi King Liem Swie King L i

2 The Liang Gie The Liang Gie T h

c. Mengindeks nama Perusahaan

1) Mengindeks nama perusahaan pada umumnya (Toko, Pabrik, P T, Firma,

C V, Kantor, Instansi) diutamakan nama yang dipentingkan baru diikuti jenis

badan hukumnya atau kegiatannya, misalnya:

No. Nama Unit I Unit II Kode

1 PT Adhi Karya Adhi Karya Perseroan Terbatas Ad

2 Toko Buku Matahari Matahari Toko Buku Gu

2) Nama bank atau nama perusahaan yang disingkat, cara pengindekannya

adalah dengan menampilkan kepanjangan dari singkatan itu, terlebih dahulu

kemudian diindeks sebagaimana nama kepanjangannya

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 BTN Tabungan Negara Bank Ta

2 PT KAI Kereta Api Indonesia Perseroan terbatas Ke

3) Nama perusahaan yang menggunakan orang sebagaimana nama

tersebut d i tu l is ,  kemudian di ikut i  o leh jenis badan hukum atau

kegiatannya, contoh:
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No. Nama Unit I Unit II Kode

1 RS Cipto Mangunkusumo Cipto Mangunkusumo Rumah sakit C i

2 Bandara Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta Bandar Udara So

4) Nama perusahaan yang terdiri dari angka sebagai bagian dari nama

perusahaan tersebut, diindeks dengan cara menulis angka tersebut sebagai

suatu unit dengan yang lainnya, sebagai contoh:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Restaurant 99 Sembilan sembilan Restourant Se

2 Hotel 747 Tujuh Empat Tujuh Hotel Tu

5) Nama perusahaan yang menggunakan huruf dan bukan merupakan

singkatan diindeks dengan cara sebagai berikut:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Toko Buku Yza Yza Toko Buku Y z

2 PT ABC ABC PT Ab

6) Nama perusahaan yang menggunakan kata penghubung dari, dan, &, tidak

dianggap sebagai bagian tersendiri dari nama tersebut, pengindekannya

dilakukan sebagai berikut:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Beuty Fashion & Make Up Beuty Fashion & Make up Be

2 Lia & Meyti Salon Lia & Meyti Salon L i

d. Mengindeks nama instansi pemerintah

1) Nama perusahaan yang menggunakan kata penghubung, dari, dan, &,

t idak d ianggap sebagai  bag ian tersend i r i  dar i  nama tersebut ,

pengindekannya dilakukan sebagai berikut:

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 SMK Prisma Depok Kejuruan Prisma Depok Sekolah Menengah Ke

2 UPI Bandung Pendidikan Indonesia Bandung Universitas Pe

2) Nama instansi/lembaga, diindeks dengan cara meletakkan instansi/lembaga

tersebut pada unit terakhir pengindekan, misalnya:

Nama Unit I Unit II Unit III Kode

LAN Administrasi Negara Lembaga Ad

LIPI Ilmu Pengetahuan Indonesia Lembaga I l

3) Nama yayasan/perkumpulan, diindeks adalah kata pengenal terpenting

dari nama yayasan/perkumpulan tersebut, baru kemudian sifatnya

No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 HMI Mahasiswa Islam Himpunan M a

2 PKS Keadilan Sejahtera Partai Ke

4) Nama pemerintah negara asing, diindeks adalah unit politik dari negara

tersebut
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No. Nama Unit I Unit II Unit III Kode

1 Republik Indonesia Indonesia Republ ik I n

2 CIA American Central Intelegence (of) A m

Menyusun Daftar Klasifikasi

Setelah mengindeks, buatlah daftar klasifikasi warkat/arsip berdasarkan abjad mulai

dari A sampai Z. Namun apabila terdapat sejumlah nama dengan abjad yang sama atau

hampir bersamaan, maka penyusunan dilakukan berdasarkan huruf kedua, ketiga dan

seterusnya, misalnya:

A,B,C,D………………………………..Z

Aa, Ab, Ac, Ad,………………………..Az

Aba, Abb, Abc,………………………...Abz

Aca, Acb, Acc,…………………………Acz

Contoh cara menyusun daftar klasifikasi dari nama-nama di bawah ini:

• Rumah Makan 999

• PT Adhi Karya

• BTN

• Apotik Depok

• Rumah Sakit Hasan Sadikin

• Hotel Mandarin

• IPB

Kode Caption

A Ad Adhi Karya, Perseroan Terbatas

D De Depok, Apotik

H Ha Hasan Sadikin, Rumah sakit

M M a Mandarin, Hotel

P Pe Pertanian Bogor, Institut

S Se Sembilan Sembilan, Rumah Makan

T Ta Tabungan Negara, Bank

Menyiapkan Peralatan atau Perlengkapan:

a. Filing kabinet, dipersiapkan untuk menyimpan arsip jumlahnya dapat disesuaikan

dengan kebutuhan. Laci filing kabinet diberi kode pada bagian depannya. Misalnya

filing kabinet mempunyai empat laci maka kodenya adalah:

1) Laci I berkode A- F

2) Lsci II berkode G – L

3) Laci III berkode M – S

4) Laci IV berkode T – Z

b. Guide, banyaknya guide yang dibutuhkan bila menggunakan sistem abjad sederhana

26 buah. Ditempatkan pada folder/map gantung. Tetapi bila suatu organisasi telah

berkembang di mana tiap-tiap laci mempunyai satu petunjuk abjad. Maka pada

masing-masing laci akan terdapat 26 guide. Sehingga guide dapat yang dibutuhkan

sebanyak 26 × 26 buah = 676 buah. Dalam praktik untuk membatasi jumlah guide

dapat pula digunakan kode gabungan. Misalnya kode laci ABC, DEF, GHI dan

seterusnya.



310

Pada tiap guide diberi tab. Tiap-tiap tab ditulis abjad A sampai Z kemudian disusun

berdasarkan abjad pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya.

c. Folder, banyaknya folder yang dibutuhkan bagi organisasi yang masih sederhana

sebanyak 26 buah. Folder tersebut berkode A sampai Z. Tetapi bagi organisasi yang

telah berkembang, maka tiap laci akan memuat 26 folder. Dengan perincian sebagai

berikut:

Di belakang guide a disusun folder Aa, ab, Ac…………..Az

Di belakang guide B disusun folder Ba, Bb, Bc…………..Bz

Di belakang guide C, disusun folder Ca, Cb, Cc……………Cz

d. Rak sortir, rak sortir yang dibutuhkan sebanyak 26 Rak. Diberi kode abjad dari A

sampai z sehingga memudahkan pemisahan surat

e. Kartu indeks disesuaikan dengan kebutuhkan. Kartu indeks disimpan dalam laci

kartu indeks

f . Rak kartu atau laci kartu, untuk menyimpan kartu indeks

Prosedur Penyimpanan dan Penemuan Arsip

Untuk memudahkan dalam pembahasan ini maka kami akan membuat contoh surat

yang akan diarsipkan dengan menggunakan beberapa sistem:

Jakarta, 1 Nopember 2007

Kepada

Yth Direktur PT Arcon Cipta Pratama

Jl Cipinang Cempedak IV No.

Jakarta Timur

Hal: Lamaran Pekerjaan

Dengan Hormat,

Membaca iklan di Harian Republika tanggal 30 Oktober 2007 tentang lowongan pekerjaan

sekretaris, saya tertarik untuk mengajukan lamaran pekerjaan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan dibawah ini saya sampaikan data pribadi saya sebagai berikut:

Nama : Etty Setiawati

Tempat/tanggal lahir : Depok, 12 Febuati 1984

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : jl. Citayam Raya No. 15/28 RT 02/02, Kelurahan Depok, Kec.

Pancoran Mas Kota Depok (16431)

Untuk melengkapi surat lamaran ini saya lampirkan Photocopy surat-surat dan ijasah yang

diperlukan.

Hormat saya,

Pemohon

Etty Setiawati

Lampiran:

• Daftar Riwayat Hidup

• Photo Copy Ijasah ASMI

• Surat Keterangan Kesehatan

• Surat Kelakuan Baik

• Pas Photo 4 x 6 = 3 Lembar
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Se

Indeks : Setiawati, Etty

Kode/Tanggal/Simpan : Se/1 Nopember 2007

Perihal/Masalah : Lamaran pekerjaan

Nomor/Tanggal : / 30 Oktober 2007

Dalam pelaksanaan penyusunan dan penyimpanan surat/warkat berdasarkan contoh

surat di atas dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Meneliti dan mengelompokkan warkat-warkat/surat yang masuk.

b. Menetapkan indeks dan memberi kode yang diambil dari daftar klasifikasi arsip

untuk masing-masing warkat/surat kemudian warkat/surat dimasukkan ke dalam

laci, guide dan folder sesuai kodenya. Misalnya surat berkode Se disimpan dilaci

berkode S di belakang guide berkode S dalam folder berkode Se.

c. Memberi kode indeks, seperti contoh berikut:

d. Kartu indeks disimpan pada lemari kartu indeks pada laci S

e. sesuai dengan huruf S yang tertera pada Tab kartu indeks

Contoh rak kartu/laci kartu

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

Apabila ada pihak lain yang meminta/meminjam arsip yang disimpan, petugas arsip

harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menanyakan jenis arsip yang disimpan

b. Menentukan kode berdasarkan nama yang telah diindeks

c. Melihat kartu indeks untuk melihat kode arsip

d. Mengambil arsip dari tempat penyimpanannya, berdasarkan kode dan menggantinya

dengan bon pinjam arsip

2. Penyimpanan Arsip Sistem Tanggal

Penyimpanan arsip sistem tanggal adalah suatu sistem penyimpanan arsip

berdasarkan tahun, bulan dan tanggal yang dijadikan sebagai kode. Dengan ketentuan

tahun sebagai subjek, bulan sebagai sub subjek dan tanggal sub-sub subjek. Tahun

sebagai judul laci, bulan sebagai judul guide, sedangkan tanggal ditetapkan sebagai

judul folder.

Mengindeks dalam sistem tanggal adalah menetapkan tanggal, bulan dan tahun

yang tercantum dalam surat dijadikan sebagai kode penyimpanan arsip.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyimpanan arsip:

a. Persiapan

Perlengkapan dan tempat penyimpanan surat, meliputi:

▲
Kartu indeks dengan indeks Se
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Se

Indeks : Setiawati, Etty

Kode/Tanggal/Simpan : 2007.11.30/2 Nopember 2007

Perihal/Masalah : Lamaran pekerjaan

Nomor/Tanggal : / 30 Oktober 2007

1) Filing Cabinet, cukup satu laci dalam satu tahun, tapi apabila dibutuhkan dapat

ditambah.

2) Guide, dapat disiapkan 12 buah sebanyak bulan dalam satu tahun

3) Map folder jumlahnya sebanyak hari dalam satu tahun. Dengan demikian harus

disiapkan sebanyak 365 buah map

4) Kotak sortir, disesuaikan dengan kebutuhan

5) Kartu indeks disiapkan sesuai dengan kebutuhan, hal ini untuk membantu

memudahkan penemuan kembali arsip yang disimpan

6) Buku arsip, buku ini diperlukan untuk mencatat warkat yang diterima atau dikirim.

b. Menyusun Klasifikasi Tanggal

Klasifikasi tanggal menghendaki warkat-warkat yang bertahun sama disimpan

dalam laci yang sama. Warkat yang nama bulannya sama akan terdapat di belakang

guide yang sama dan warkat yang bertanggal sama akan terdapat dalam folder

yang sama. Misalnya tanggal surat 30 Oktober 2007, diindeks sebagai berikut:

2007 = Unit I Kode Laci

Oktober = Unit II Kode Guide

30 = Unit III Kode folder

c. Prosedur Penyimpanan

1) Pemberian kode, yaitu kode diambil dari tahun, bulan dan tanggal penyimpanan

arsip yang bertalian

2) Mengisi kartu induk, seperti contoh di bawah ini

3) Berdasarkan kode pada contoh kartu indeks tersebut, surat tersebut disimpan

dalam laci berkode 2007 di belakang guide Oktober dan pada folder 30

4) Kartu indeks disimpan dalam lemari kartu indeks pada laci S, sesuai dengan

huruf Se yang tertera pada Tab kartu indeks

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

5) Prosedur penemuan kembali

Penemuan  kemba l i  a rs ip ,  dapa t  d i tempuh  dengan  p rosedur

sebagai berikut:

▲

Kartu indeks dengan indeks Se
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a) Lihat daftar klasifikasi dan cari kartu indeks

b) Lihat kode penyimpanan pada kartu indeks

c) Berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat pada laci 2007, guide

Oktober dan folder 30.

3. Penyimpanan Arsip Sistem Wilayah

Sistem wilayah disebut juga dengan sistem geografis, yaitu sistem kearsipan

yang berdasarkan wilayah dengan berpedoman kepada daerah atau alamat surat.

Sistem ini banyak dipakai oleh kantor atau instansi yang mempunyai cabang/

perwakilan di beberapa daerah.

Kelebihan sistem wilayah adalah:

a. Apabila wilayah sudah diketahui, akan mempermudah mencari keterangan

b. Apabila terjadi suatu penyimpangan bisa langsung diketahui

Kelemaan sistem wilayah adalah:

a. Bisa terjadi kesalahan apabila petugas tidak memiliki wawasan/pengetahuan

tentang letak geografis

b. Di dalam surat/warkat tidak menulis alamat secara lengkap, sehingga

menyulitkan petugas, karena itu petugas harus mengetahui letak geografis/

wilayah

c. Petugas sering mendapatkan kesulitan untuk mengetahui batas-batas wilayah,

karena itu dibutuhkan buku petunjuk yang menggambarkan batas wilayah yang

menjadi wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing cabang dan

perwakilan

a. Perlengkapan dan peralatan arsip

1) Filing Cabinet, jumlah lci yang dibutuhkan tergantung wilayah yang akan

dijadikan pokok maslah

2) Guide, banyaknya guide disesuaikan dengan kebutuhan, apabila sistem

wilayah ini dibantu dengan sistem tanggal maka guide dibutuhkan 12 buah

(1 tahun = 12 bulan) dan apabila sistem wilayah dibantu dengan sistem

abjad maka diperlukan 26 buah

3) Map folder, harus tersedia sebanyak bagian-bagian di wilayah itu

4) Kartu indeks, untuk membatat data/keterangan yang terdapat dalam surat,

disamping sebagai sarana mempermudah penemuan kembali surat-surat

5) Rak sortir, uantuk menyortir surat-surat yang akan disimpan

6) Lemari/rak kartu indeks

b. Menyusun daftar klasifikasi

Daftar klasifikasi disusun berdasarkan wilayah. Dalam wilayah Pemerintahan

Republik Indonesia terdiri dari Propinsi/daerah tingkat I, Kota/Kabupaten/daerah

tingkat II, Kecamatan, dan seterusnya. Di dalam sistem wilayah surat yang

masuk atau keluar yang alamatnya dalam wilayah yang sama dengan surat

yang lainnya maka dapat disimpan dalam satu tempat penyimpanan.
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Contoh daftar klasifikasi arsip:

JW-BALI JAWA

J B 1 JAKARTA

A Jakarta Pusat

B Jakarta Barat

C Jakarta Selatan

D Jakarta Timur

E Jakarta Utara

2 J AWA BARAT

A Bandung

B Bogor

C Cirebon

D Cianjur

3 JAWA TENGAH

A Pekalongan

B Rembang

C Semarang

D Solo

E Tegal

4 YOGYAKARTA

A Bantul

B Sleman

5 J AWA TIMUR

A Banyuwangi

B Jember

C Malang

D Surabaya

6 BALI

A Denpasar

B Klungkung

C Singaraja
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Se

Indeks : Setiawati, Etty

Kode/Tanggal/Simpan : JB.1.D/2 Nopember 2007

Perihal/Masalah : Lamaran pekerjaan

Nomor/Tanggal : / 30 Oktober 2007

c. Prosedur penyimpanan

1) Pemberian kode surat, setiap surat yang akan disimpan alamatnya,

kemudian cantumkan kode sesuai dengan wilayahnya/letak geografisnya

berdasarkan daftar klasifikasi (lihat contoh daftar klasifikasi di atas).

2) Mengisi kartu indeks contoh kartu indeks.

3) Berdasarkan kode tersebut pada kartu indeks di atas, surat tersebut harus

disimpan pada laci jw, di belakang guide 1 Jakarta, dan pada folder D

Jakarta Timur.

4) Kartu indeks disimpan pada lemari kartu indeks pada laci S, sesuai dengan

kode Se yang tertera pada tab kartu indeks.

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

d. Prosedur penemuan kembali

Seperti telah disampaikan di muka kearsipan sistem wilayah adalah suatu

sistem filing arsip melalui pengklasifikasian surat/warkat berdasarkan letak

wilayah dengan berpedoman kepada daerah atau alamat surat. Oleh karena

itu, kode arsip ditentukan berdasarkan atas alamat surat, mengacu kepada

daftar klasifikasi yang telah dibuat.

Penemuan kembali arsip, dapat ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

1) Lihat daftar klasifikasi dan cari kartu indeks

2) Lihat kide penyimpanan pada kartu indeks

3) Berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat pada laci, guide dan

folder sesuai dengan kodenya.

4. Penyimpanan Arsip Sistem Subjek/Pokok Masalah

Suatu sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan pokok masalah atau

perihal surat, maka petugas arsip harus menentukan terlebih dahulu hal-hal apa

yang pada umumnya dipermasalahkan dalam surat-surat setiap harinya.

Kelebihan sistem subjek:

a. Apabila perihalnya sudah diketahui maka mudah untuk menemukan kembali

suratnya.

b. Mudah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

▲

Kartu indeks dengan indeks Se
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Kelemahannya sistem subjek:

a. Sulit mengklasifikasikannya, karena terdapat beraneka ragam masalah yang

hampir sama, padahal berbeda satu sama lainnya.

b. Kurang cocok untuk bermacam jenis surat.

Menyusun Daftar Klasifikasi

Daftar klasifikasi disusun berdasarkan pengelompokan yang bertitik pada struktur

organisasi atau berdasarkan kegiatan sesuai dengan nama satuan organisasi yang

ada. Dalam sistem ini, permasalahan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu masalah

utama, masalah, sub masalah, sebagaimana contoh di bawah ini:

DAFTAR KLASIFIKASI

MASALAH UTAMA MASALAH SUB MASALAH

K P Kepegawaian 1 Pengadaan a Formasi

b Penerimaan

c Pengangkatan

2 Ketatausahaan a Izin/dispensasi

b Data/Keterangan

3 Pembinaan

Pegawai a Diktat

b penilaian pegawai

c screening

d pembinaan mental

4 Mutasi a kenaikan golongan

b masa kerja

c tunjangan keluarga

d alih tugas

e jabatan

5 Kesejahteraan a kesehatan

b cuti

c rekreasi/kesenian/

olahraga

d bantuan sosial

e koperasi

f perumahan

g jemputan

6 Pemberhentian a pensiun

b atas permintaan

sendiri

c meninggal dunia

Menyiapkan peralatan atau perlengkapan

Dalam menyiapkan peralatan atau perlengkapan, hendaknya memperhatikan

langkah-langkah sebagai berikut:
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Se

Indeks : Setiawati, Etty

Kode/Tanggal/Simpan : KP.1.a./2 Nopember 2007

Perihal/Masalah : Lamaran pekerjaan

Nomor/Tanggal : / 30 Oktober 2007

a. Filing cabinet, disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak kelompok masalah

utama.

b. Guide, disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak masalah

c. Folder, disesuaikan sebanyak kelompok sub masalah

d. Rak sortir

e. Kartu indeks

f. Lemari kartu indeks

Prosedur penyimpanan dan penemuan kembali:

Prosedur penyimpanan surat atau warkat, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian kode surat, setiap surat yang akan disimpan harus benar-benar

diketahui masalahnya, maksud dan isi surat. Apabila masalahnya sudah

diketahui, berikanlah kode yang sesuai dengan yang terdapat pada daftar

klasifikasi

b. Mengisi kartu indeks, seperti contoh di bawah

c. Berdasarkan kode tersebut, maka surat disimpan pada laci Kp (kepegawaian)

di belakang guide 1 di belakang folder a. Formasi

d. Kartu indeks disimpan di lemari kartu indeks pada laci S, sesuai dengan huruf

Se yang tertera pada Tab kartu indeks.

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

Prosedur Penemuan Kembali

Seperti telah disampaikan di muka bahwa kearsipan sistem masalah/subjek

merupakan sistem kearsipan berdasarkan perihal pokok/pokok soal, masalah yang

tertera pada surat, oleh karena itu kode arsip ditentukan atas dasar perihal/masalah

surat, sesuai dengan daftar klasifikasi masalah yang telah dibuat.

Penemuan kembali arsip, dapat ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

1) Lihat daftar klasifikasi dan cari kartu indeks

2) Lihat kode penyimpanan pada kartu indeks

3) Berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat pada laci, guide dan folder

sesuai kodenya

▲

Kartu indeks dengan indeks Se
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5. Penyimpanan Arsip Sistem Nomor

Penyimpanan arsip sistem nomor adalah sistem kearsipan yang dalam

penyimpanan dan penyusunan surat/warkat dengan memakai nomor secara

berurutan mulai daari nomer kecil sampai nomor besar.

Kelebihan sistem nomor:

a. Penyimpanan menjadi lebih teliti, cermat dan teratur

b. Penyimpanan menjadi lebih cepat dan tepat

c. Sangat sederhana

d. Dapat digunakan untuk segala macam surat/warkat/dokumen

e. Nomor dokumen dapat digunakan sebagai nomor referensi dalam korespodensi

f . Nomor map atau dokumen dapat diperluas tanpa batas

Kelemahan sistem nomor:

a. Lebih banyak waktu digunakan untuk mengindeks

b. Banyaknya map untuk menyimpan surat-surat yang beraneka ragam dapat

menimbulkan kesulitan

c. Perlu ruangan yang luas dan peralatan yang memadai untuk menyimpan arsip

yang banyak.

Ada dua macam filing sistem nomor yaitu filing sistem nomor dewey dan filing

sistem nomor terminal digit.

SISTEM PENYIMPANAN ARSIP SISTEM NOMOR DEWEY

Filing sistem nomor dewey diciptakan oleh Melvil Dewey, sistem ini disebut

juga dengan sistem desimal, dengan menggunakan notasi angka 0 – 9.

a. Menyusun Daftar Klasifikasi

Daftar klasifikasi adalah daftar yang memuat segala persoalan kegiatan yang

ada di dalam kantor/perusahaan. Persoalan kegiatan ini dikelompokkan

kemudian diberi kode. Daftar klasifikasi nomor ini bermanfaat sebagai pedoman:

1. dalam pemberian kode

2. untuk mempersiapkan dan menyusun tempat penyimpanan

Ada tiga lajur dalam daftar klasifikasi nomor ini, yaitu sebagai berikut:

1. Lajur pembagian utama (disebut juga lajur kelompok besar)

Dalam lajur ini disajikan 10 pembagian kegiatan pokok kantor/

perusahaan dengan penomoran kode sebagai berikut:
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Jika persoalan pokok lebih dari 10 maka perlu dilakukan penggabungan

dan dicari  judul pokok masalah lain yang mencakup persoalan/

permasalahan tersebut sehingga jumlah kelompok persoalan tetap

berjumlah 10. kemudian masing-masing kelompok pembagian utama ini

dibag menjadi 10 bagian yang disebut dengan kelompok pembantu.

2. Lajur atau kelompok pembagian pembantu (sub kelompok)

Kelompok ini terdiri dari 10 uraian/persoalan. Jika belum sampai 10

uraian/persoalan, hendaknya tetap dibagi menjadi 10 kelompok dan pada

kolom yang belum ada, disiapkan sebagai cadangan.

Untuk lebih jelasnya lihat contoh dibawah ini dengan mengambil contoh

bagian personalia/kepegawaian dengan nomor kode 200

KODE URAIAN

0 HUMAS

100 KEUANGAN

200 KEPEGAWAIAN

300 PEMBANGUNAN

400 KOPERASI

500 PRODUKSI

600 PEMASARAN

700 PENELITIAN DAN LABORATORIUM

800 PERLENGKAPA N

900 PENGANGKUTAN DAN PERBEKALAN

KODE URAIAN

200 FORMASI

210 SELEKSI

220 TATA TERTIB

230 UJIAN

240 KENAIKAN PANGKAT

250 CUTI

260 MUTASI

270 PROMOSI JABATA N

280 KESEJAHTERAAN

290 PEMBERHENTIAN
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Kelompok seperti contoh diatas, masih dapat dikembangkan menjadi

lebih luas lagi masing-masing ke dalam 10 bagian kecil seperti contoh di

bawah ini

Dalam sistem dewey, perlu diperhatikan dengan seksama kode angka

yang terdapat dalam surat. Yang harus diingat pula ialah pembagian kelompok

besart dengan melihat kepada angka kode surat, kita sudah bisa menentukan

sesuatu surat masuk ke kelompok mana, misalnya bila kepala angka

menunjukkan angka 2, ini sudah dapat dipastikan masalah/urusan personalia/

kepegawaian, bila kode menunjukkan angka 5, sudah dapat dipastikan ini

masalah produksi dan seterusnya.

b. Menyiapkan Peralatan/Perlengkapan

Perlengkapan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

1) Filing cabinet, filing cabinet yang diperlukan adalah yang mempunyai 10

laci, tiap laci diberi nomor kode seperti tercantum dibawah ini:

KODE URAIAN

200 IKLAN

201 LAMARAN

202 PANGGILAN

203 SELEKSI

204 WAWANCARA

205 PSIKOTES

206 PENDIDIKAN DAN LATIHAN

207 PERCOBAAN

208 PENGANGKATA N

209 PENEMPATA N

LACI

DEWEY

0 500

100 600

200 700

300 800

400 900

LACI TERMINAL

DIGIT

00-09 50-59

19-Oct 60-69

20-29 70-79

30-39 80-89

40-49 89-99

Berdasarkan daftar klasifikasi judul laci berpedoman kepada nomor

pembagian utama (kelompok besar) mulai nomor 000 sampai 900, demikian

pula isi pokok masalah disesuaikan dengan daftar indeks.
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Se

Indeks : Setiawati, Etty

Kode/Tanggal/Simpan : 201.0/2 Nopember 2007

Perihal/Masalah : Lamaran pekerjaan

Nomor/Tanggal : / 30 Oktober 2007

2) Guide untuk tiap laci dibutuhkan 10 guide sehingga guide yang dibutuhkan

kesemuanya berjumlah 100 buah, misalnya untuk laci 000 di dalamnya

disusun guide bernomor 000, 010, 020 sampai dengan 090, untuk laci 100

di dalamnya disusun guide bernomor 100, 110, 120 sampai dengan 190,

untuk laci 100 di dalamnya disusun guide bernomor 100, 110, 120 sampai

dengan 190, untuk laci bernomor 900, 910, 920 sampai dengan 990 dan

seterusnya.

3) Map folder yang diperlukan adalah 10 buah untuk tiap guide, sehingga

jumlah folder yang dibutuhkan adalah sebanyak 1000 buah, folder ini disusun

di belakang guide bernomor 000 di belakangnya disusun folder bernomor

kode 000, 001, 002 sampai 009, di belakang guide bernomor 010, 011,

012 sampai dengan 019 dan seterusnya sampai guide nomor kode 990 di

belakangnya disusun folder 990, 991,992 sampai 999.

Di dalam folder inilah terdpat surat-surat yang disusun secara berurutan

dengan surat paling baru diberi nomor paling besar misalnya terdapat urutan

surat nomor 011.4, 011.3, 011.2 ini berarti surat yang nomor 011.4 adalah

surat yang paling baru.

4) Karu indeks yang berisi identitas surat seperti nama, tanggal, nomor, perihal

dan kode surat, berfungsi untuk memudahkan penemuan kembali arsip

5) Lemari kartu indeks, berfungsi untuk menyimpan kartu indeks.

6) Rak sortir, berfungsi untuk menyortir surat-surat yang akan disimpan.

c. Prosedur penyimpanan dan penemuan kembali arsip

Prosedur penyimpanan adalah sebagai berikut:

1) Pemberian kode pada surat, setiap surat yang akan disimpan harus benar-

benar diketahui masalahnya, maksudnya dan isi surat. Jika sudah diketahui,

berilah kode yang sesuai yang diambil dari daftar klasifikasi.

2) Mengisi kartu indeks

3) Berdasarkan kode 201.0 maka surat disimpan pada: Laci 200 urutan laci

ke-3. Laci 200 urutan guide ke-1. Laci 201 urutan folder ke-2. Urutan surat

ke-1 (Angka 0 setelah titik merupakan urutan surat ke-1, apabila setelah

titik itu angka 1 maka merupakan surat ke-2 dan seterusnya).
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4) Kartu indeks disimpan pada lemari kartu indeks pada laci P sesuai huruf….

Yang tertera pada tab kartu indeks

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

Prosedur penemuan kembali:

a. Mengetahui terlebih dahulu nama pengirim surat (surat masuk) atau

alamat yang dituju (surat keluar) dari warkat yang akan dicari.
b. Mencari kartu indeks dari lemari kartu indeks

c. Lihat kode penyimpanan pada kartu indeks

d. Berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat pada laci, guide,
dan folder sesuai dengan kodenya.

PENYIMPANAN ARSIP DENGAN SISTEM NOMOR TERMINAL DIGIT
Sama halnya dengan sistem nomor Dewey, sistem nomer terminal digit juga

menggunakan angka 0 – 9 dalam prosedur penyimpanannya tidak menggunakan

daftar klasifikasi melainkan menggunakan buku arsip. Nomor urut pada buku arsip
merupakan kode arsip.

a. Menyiapkan peralatan/perlengkapan
Peralatan atau perlengkapan yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut:

1) Buku arsip seperti contoh di bawah ini

NO TANGGAL JUDUL NOMOR TANGGAL PERIHAL KET

URUT PENYIMPANAN SURAT SURAT SURAT SURAT

Surat pertama dicatat dalam buku arsip dengan nomor 0000, surat

kedua 0001, surat ketiga 0002, dan seterusnya.

2) Filing cabinet, yang berlaci 10 pada laci tersebut dibubuhkan kode:
a) Laci pertama kode 00 – 09

b) Laci kedua diberi kode 10 – 10

c) …dan seterusnya sampai…
d) Laci kesepuluh, diberi kode 90 –99

3) Guide, pada setiap laci dipasangkan guide dengan diberi kode sesuai dengan

urutan nomer. Contoh: Laci berkode 00 – 09 di dalamnya dipasang guide

nomer 00, 01, 02 dan seterusnya sampai 09
4) Map folder, tiap-tiap folder ditempatkan di belakang guide sebanyak 10

buah dengan nomor berurutan mulai dari 0, 1, 2 sampai 9. Agar folder-

folder ini tidak tertukar satu sama lainnya pada guide yang berbeda, maka
tiap-tiap folder dapat diberi kode guidenya, sebagai contoh: di belakang

guide 00, foldernya diberi kode 00/0, 00/1, 00/2 dan seterusnya sampai

00/9.

▲

Kartu indeks dengan indeks Se
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Se

Indeks : Setiawati, Etty

Kode/Tanggal/Simpan : 0173/2/ Nopember 2007

Perihal/Masalah : Lamaran pekerjaan

Nomor/Tanggal : / 30 Oktober 2007

5 ) Kartu indeks

6) Lemari kartu indeks

7) Rak sortir

b. Prosedur penyimpanan dan penemuan kembali

1) Mengisi buku arsip

NO TANGGAL JUDUL NOMOR TANGGAL PERIHAL KET

URUT PENYIMPANAN SURAT SURAT SURAT SURAT

OOOO

OOO1

OOO2

dsb

O173 2 Nop 2007 Setiawati, Etty 30 Nop 2007 Lamaran

Pekerjaan

2) Mengisi kartu indeks

3) Berdasarkan kode surat ( 0173) di atas, surat tersebut disimpan pada:

a. Laci 70 –79 urutan laci ke-8

b. Guidr 73 urutan guide ke-4

c. Folder 73/1 urutan folder ke-2

d. Surat ke-1

4) Kartu indeks disimpan pada lemari kartu indeks pada laci S, sesuai dengan

huruf Se yang tertera pada tab kartu indeks

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z

c. Prosedur penemuan kembali

1) Lihat daftar klasifikasi dan carilah kartu indeks kartu indeks

2) Lihat kode penyimpanan pada kartu indeks

3) Berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat pada laci, guide dan folder

sesuai dengan kodenya.

11.3.5 Jadwal Retensi

Jadwal  re tens i  a rs ip  ada lah  da f ta r  yang ber is i  ten tang jangka waktu

penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyimpanan arsip yang

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan arsip. Penentuan jangka waktu

▲

Kartu indeks dengan indeks Se
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penyimpanan arsip (retensi arsip) ditentukan atas dasar nilai guna tiap-tiap berkas. Untuk

menjaga objektivitas dalam menentukan nilai guna tersebut, jadwal retensi arsip disusun

oleh suatu panitia dan yang terdiri daripada pejabat yang benar-benar memahami

kearsipan, fungsi dan kegiatan instansinya masing-masing.

Maksud diterbitkannya jadwal/daftar retensi ini antara lain:

1. Memberikan pedoman tentang lamanya penyimpanan arsip pada unit pengolah,

pada Unit Kearsipan dan arsip-arsip yang dapat dimusnahkan serta diserahkan

arsip nasional

2. Memisahkan penyimpanan arsip aktif dengan inaktif sehingga mempermudah

pengawasan dan penemuan kembali arsip yang diperlukan

3. Melancarkan kegiatan penyusutan arsip yang mengacu ke arah efisiensi pengolahan

kearsipan berkaitan dengan perimbangan keterbatasan sarana, prasarana, tenaga

dan biaya

4. Meningkatkan bobot dan kualitas arsip-arsip yang disimpan kenati dalam jumlah

yang sedikit

Tujuan dari diterbitkannya jadwal daftar retensi antara lain:

1) Terwujudnya kepastian dan ketertiban serta keakuratan penyusutan arsip guna

menghindari terjadinya pemusnahan arsip yang mengandung informasi penting untuk

keperluan tanggung jawab ataupun pembuktian

2) Jadwal retensi arsip, tidak bersifat mutlak, maka pengelola arsip dan unsur terkait

akan memperoleh keleluasaan untuk melakukan penafsiran. Penafsiran dapat secara

terkoordinasi dan terpadu sejalan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintahan atau instansi/lembaga/kantor organisasi dalam arti luas.

11.3.6 Prosedur Penilaian, Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen

Kegunaan suatu warkat dapat berakhir, warkat semacam itu dianggap sudah tidak

lagi mempunyai nilai untuk disimpan. Penilaian arsip penting untuk menentukan dasar

kebijakan dalam melaksanakan penyusutan dan penghapusan arsip. Ukuran bernilai

atau tidaknya suatu arsip dapat dinyatakan dengan patokan angka pemakaian. Angka

pemakian adalah prosentase dari perbandingan antara jumlah permintaan surat-surat

yang diperlukan dengan jumlah surat-surat dalam arsip.

Jumlah permintaan surat
Angka pemakaian = × 100%

Jumlah surat dalam arsip

Setiap arsip misalnya terdiri atas 1000 surat selama jangka waktu tertentu ada

permintaan untuk mengambil kembali 100 surat, maka perhitungan angka pemakaiannya

100
× 100% = 10%

1000

Suatu arsip dikatakan baik, apabila:

1. Persentase angka pemakaian arsip tinggi (minimum 15%)

2. Warkat-warkat yang disimpan dalam arsip masih mempunyai manfaat (bernilai)

3. Masih aktif membantu berjalannya organisasi kegiatan penilaian arsip inaktif yang

akan disusut
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11.3.7 Prosedur Pemindahan

Pemindahan arsip aktif inaktif dapat ditinjau dari 2 sudut, yaitu:

1. Pelaksanaan pemindahan dilihat dari segi waktu

a. Pemindahan secara bertahap

1) Satu kali dalam waktu tertentu

Arsip dialihkan ke unit kearsipan pada waktu yang telah ditentukan

2) Dua kali dalam jangka waktu tertentu

Tahap pertama, arsip inaktif dipisahkan dari arsip aktif akan tetapi masih

ditempatkan dalam ruang kerja pengolah.

Tahap kedua, pada saat yang telah ditentukan arsip inaktif tersebut

dipindahkan ke unit kearsipan.

3) Atas dasar waktu minimum – maksimum

Pada waktu yang telah ditentukan arsip akan dipindahkan (minimum 6

bulan maksimum 1 tahun)

b. Pemindahan secara terus menerus

Pemindahan arsip inaktif tidak ditentukan atau jangka waktu tertentu dari arsip

aktif ke arsip inaktif

2. Pelaksanaan pemindahan dilihat dari caranya:

a. Unit pengolah menyerahkan arsip inaktif beserta kartu kendali merah kepada

unit kearsipan. Oleh unit kearsipan kemudian akan dicocokkan dengan kartu

biru/kuning. Setelah cocok kemudian kartu kendali biru/kuning diserahkan

kepada unit pengolah.

b. Selanjutnya kartu kendali merah akan diserahkan pencatatan untuk dicocokkan

dengan kartu kendali putih. Apabila cocok kartu kendali putih akan diserahkan

kepada tim penilai.

Tujuan diadakan pemindahan:

1. Dapat menghemat penggunaan ruangan

2. Untuk mengatasi bertumpuknya arsip yang sudah kurang/tidak berguna lagi

3. Dapat menghemat dalam pemakaian dan perlengkapan kearsipan

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja

5. Menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban

6. Menghemat biaya dan tenaga

11.3.8 Prosedur Pemusnahan Arsip

Prosedur pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan menghancurkan secara

fisik arsip yang telah berakhir fungsinya, serta yang tidak memiliki nilai guna.

Penghancuran tersebut harus dilakukan secara total, yaitu dengan cara dibakar habis,

dicacah atau dengan cara lain sehingga tidak dapat lagi dikenal baik isi maupun bentuknya.

Tujuan penyusutan:

1. Mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja maupun sebagai referensi

2. Menghemat ruangan, peralatan dan perlengkapan

3. Mempercepat penemuan kembali arsip

4. Menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah

Jika sampai waktunya maka arsip-arsip inaktif akan dimusnahkan, hanya untuk

arsip inaktif yang mempunyai nilai nasional tidk dimusnahkan, tetapi dikirim ke Arsip

Nasional untuk disimpan dan dilestarikan selama-lamanya sebagai hasil budi daya bangsa.

Jika kantor mempunyai biaya maka arsip inaktif yang akan dimusnahkan dapat

dibuat microfilm terlebih dahulu, terutama untuk arsip-arsip yang dianggap penting.
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Jika sistem penyimpanan dipergunakan dengan benar maka pekerjaan menyeleksi

arsip yang akan dimusnahkan tidak begitu sulit. Sistem penyimpanan arsip inaktif

sebaiknya sama saja dengan sistem yang dipergunakan untuk penyimpanan arsip

aktifnya. Sistem penyimpanan yang dapat dipilih adalah sistem abjad, numerik, geografis

atau subjek.

Jika pedoman yang dijadikan dasar seleksi adalah jadwal retensi. Jika belum ada

jadwal retensi petugas harus memperkirakan sendiri atau meminta pendapat atasan,

yang penting pemusnahan harus dilakukan. Kegiatan pemusnahan hendaknya dilakukan

secara periodik, dan jika berpatokan pada jadwal retensi maka setiap tahun ada

pemusnahan.

Prosedur pemusnahan arsip umumnya terdiri atas langkah-langkah sebagai berikut:

1. Seleksi

2. Pembuatan daftar jenis arsip yang dimusnahkan (daftar pertelaan)

3. Pembuatan berita acara pemusnahan

4. Pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi

Daftar pemusnahan berisi jenis arsip (misalnya kuitansi), jumlah lembarnya, serta

periode tahun dari arsip yang dimusnahkan (misalnya: arsip tahun 1965).

Pemusnahan dilaksanakan oleh penanggung jawab kearsipan dan dua orang saksi

dari unit kerja lain. Setelah pemusnahan arsip selesai dilaksanakan maka berita acara

dan daftar pertelaan ditandatangani oleh penanggung jawab pemusnahan bersama saksi-

saksi.

Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pembakaran

2. Penghancuran dengan mesin penghancur kertas

3. Proses kimiawi

11.4 Pengolahan dan Layanan Informasi Arsip dengan Menggunakan Media Komputer

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang elektronik terutama komputer sangat

pesat. Saat ini, penggunaan komputer sedemikian luasnya. Komputer digunakan hampir di

seluruh aspek kehidupan, mulai dari program ruang angkasa hingga urusan rumah tangga

begitu pula untuk keperluan administrasi, baik administrasi dalam arti luas maupun dalm arti

sempit yaitu ketatausahaan tempat kearsipan menjadi tulang punggungnya.

Penggunaan komputer sebagai alat bantu ketatausahaan antara lain:

1. Pengolahan kata atau Word Processor yang dapat digunakan untuk kepentingan

pembuatan surat, dokumen dan lain-lain

2. Sarana pengirim informasi termasuk pengiriman surat dan dokumen atau yang lazim

disebut dengan E-mail atau surat elektronik

3. Sebagai sarana penyimpanan data/informasi sebagai arsip dari surat/dokumen

(E-mail) yang telah dikirim.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa komputer merupakan sarana yang ideal

untuk digunakan dalam kegiatan ketatausahaan. Sebabnya, antara lain:

1. Menghemat tenaga, mengingat komputer dapat mengerjakan gabungan pekerjaan yang

biasanya dikerjakan oleh beberapa orang, misalnya tiker/juru tik, agenda dan unit kearsipan

sekaligus.

2. Menghemat waktu untuk penataan dan penemuan kembali arsip

3. Menghemat biaya, karena mengerjakan pekerjaan tata usaha ini tidak diperlukan banyak

pegawai.
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Namun, selain keunggulannya, tentu saja penggunaan komputer sebagai sarana

penunjang ketatausahaan, ada kelemahannya yaitu:

1. Adanya ribuan jenis virus komputer yang dapat mengacaukan bahan menghapuskan

data/informasi yang berada dalam tempat penyimpanan data yaitu Hardisk. Virus tersebut

dapat ditular melalui disket yang sudah tercemar, bisa juga dari microchip yang tercemar

saat masih berada di pabrik pembuatannya atau ditularkan melalui intranet atau internet.

2. Adanya hacker, yaitu oknum yang berusaha untuk menyusup ke dalam sistem komputer

untuk mengambil, mengacaukan atau menghapus data yang berada dalam hardisk.

3. Memerlukan biaya besar untuk pengadaannya, baik pembelian Hardwarenya, maupun

softwarenya, terutama jika menggunakan sistem Local Area Net Work (LAN).

4. Sering terjadi gangguan pasokan aliran listrik yang disebabkan oleh banyak hal.

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan tindakan-tindakan pengamanan untuk

mengamankan data/informasi yang ada dalam komputer tersebut.

11.4.1 Pengolahan Arsip yang Berasal dari Pekerjaan dengan Menggunakan Komputer

Komputer dapat melakukan pekerjaan ketatausahaan secara gabungan yaitu dari

pengolah sampai ke pengiriman oleh karena itu komputer inipun dapat menghasilkan

produk berupa arsip untuk disimpan, yaitu berupa:

1. Soft copy, produk arsip yang bukan berupa print out, tetapi data tersebut disimpan

dalam bentuk magnetik yang disimpan dalam disket atau dalam hardisk pada

komputer Stand alone atau dalam hardisk pada server untuk menggunakan sistem

LAN

2. Selain berbentuk software, produk komputer ini menghasilkan pula bentuk soft copy

maupun dalam bentuk hard copy, maka tentu saja harus dilakukan pengolahan

penyimpanannya agar mudah ditemukan kembali saat diperlukan

3. Tidak mudah rusak baik sarana penyimpanannya, maupun isinya (data/informasi)

yang ada di dalamnya

4. Tidak mudah dijangkau oleh orang/pihak yang tidak berhak, sehingga akan terhindar

dari hal-hal yang tidak diinginkan.

11.4.2 Pengolahan Arsip Eks Komputer yang Berbentuk Hard Copy

Pengolahan arsip ekskomputer yang berbentuk hard copy, dilaksanakan seperti

sistem kearsipan surat/warkat/dokumen yang bukan hasil dari pekerjaan komputer, yaitu

bisa menggunakan sistem pengarsipan dengan:

1. Sistem kartu kendali

2. Sistem agenda

Mulai dari:

1. Penciptaannya

2. Pengelolaannya

3. Pengirimannya/penerimaannya

4. Penyimpanannya

5. Pengendaliannya

6. Penyusutannya
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11.4.3 Pengolahan Arsip Eks Komputer yang Berbentuk Soft Copy

Sedangkan pengolahan arsip eks komputer yang berbentuk nonkop, perlu

penanganan yang lebih khusus, mengingat rawannya gangguan terhadap sistem komputer

ini. Hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka pengarsipan arsip soft copy ini, antara

lain:

1. Perlu adanya pengaman terhadap virus komputer, antara lain dengan:

a. Membuat peraturan untuk tidak menggunakan disket dalam pembuatan surat/

dokumen, dan lain-lain, kecuali keadaan terpaksa dan disketnya itu sendiri

telah diyakini tidak mengandung virus.

b. Menciptakan benteng pertahanan sistem serta data pada komputer dengan

cara menggunakan Password, penggunaan Firewall, menginstal program anti

virus dan selalu melakukan pengecekan, setiap kali adanya penggunaan disket

serta melakukan up date program anti virus secara berkala. Dan memonitor

perkembangan virus baru melalui media informasi yang disimpan dalam hardisk,

melalui pembatasan dan penyaringan dalam pemberian password untuk

mengakses hanya kepada orang-orang yang berkepentingan.

2. Pemeliharaan arsip soft copy

Data/informasi yang berbentuk soft copy, seperti arsip-arsip, perlu pemeliharaan

agar data/informasi dalam arsip soft copy selalu dapat ditemukan dengan mudah

dan dalam keadaan utuh.

a. Membuat daftar file yang sekurang-kerangnya memuat: nama file, subjek file,

nama bagian/direktorat/badan yang menciptakan file tersebut, tanggal

pembuatan, petugas entry yang mengentry data/ mengolah pembuatan arsip

b. Membuat back-up data dengan cara:

1) Merekam/mengcopy data tersebut ke dalam disket

2) Memberikan lebel identifikasi yang datanya diambil dari daftar file di atas

3) Menyimpan disket tersebut ke dalam boks yang khusus didesain untuk

penyimpanan disket

4) Disusun dalam lemari penyimpanan, sesuai sistem filling yang dianut

5) Tempat penyimpanan arsip harus selalu terjaga kebersihan, suhu dan

kelembabannya, tidak langsung terkena sinar matahari serta jauh dari

peralatan daya magnet tinggi

3. Penyusutan Arsip Soft copy

Seperti hal arsip hard copy, baik yang diolah melalui komputer atau non

komputer, perlu dilakukan penyusutan. Untuk menghindari tidak tersedianya lagi

space yang diperlukan dalam hardisk sebagai akibat terlalu banyaknya data/informasi

berupa file yang disimpan padahal beberapa di antaranya sudah tidak diperlukan

lagi.

Hal ini disebabkan karena:

a. tujuan telah tercapai

b. masalah telah terpecahkan
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c. tidak ada kaitan dengan file lain

d. bukan data/informasi yang termasuk kategori arsip permanen

Penyusutan dapat dilakukan dengan cara:

a. menghapus/mendelete arsip/file data tersebut dari direktori penyimpanannya

pada harddisk

b. menghapus nama file data yang bertalian dari daftar file.
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