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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi pasti mempunyai suatu unit khusus yang bertugas 

dalam bidang administrasi. Dengan kata lain, setiap organisasi pasti memerlukan 

suatu unit yang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan 

administrasi yang pada akhirnya akan berhubungan dengan kegiatan kearsipan. 

Jadi, kegiatan administrasi pada dasarnya adalah menghasilkan, menerima, 

mengolah, dan menyimpan berbagai surat, laporan, formulir, dan sebagainya. 

Arsip mempunyai peranan yang sangat penting karena arsip sebagai 

pusat ingatan, sumber informasi dalam rangka melaksanakan kegiatan 

administrasi yang menyangkut perencanaan, penganalisaan, pengambilan 

keputusan, pengendalian, dan pertanggungjawaban dalam menunjang kemajuan di 

bidang administrasi dan manajemen perkantoran. Penataan arsip yang sesuai 

dengan prosedur, dapat memudahkan seseorang untuk mencari arsip atau 

menemukan kembali arsip.  

Prosedur atau pengelolaan arsip pada suatu kantor berbeda satu dengan 

yang lainnya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terjadi kesamaan 

prosedur. Pada intinya semua prosedur bertujuan agar kegiatan kearsipan dapat 

berjalan secara teratur juga efektif dan efisien. Namun sering terjadi permasalahan 
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jika suatu organisasi tidak melaksanakan prosedur penataan arsip secara benar. 

Terkadang kurangnya ketelitian petugas dalam menyimpan arsip mengakibatkan 

kesulitan dalam penemuan kembali arsip yang sudah lama disimpan. Dengan 

demikian prosedur penataan arsip harus lebih diperhatikan oleh organisasi untuk 

menunjang efektivitas administrasi perkantoran.  

Institusi kearsipan dan manajemen kearsipan tumbuh sejalan dengan 

perkembangan tradisi tulis masyarakat pendukungnya dan bukti adanya lembaga 

pengelola arsip telah ditemukan sejak milenium ketiga sebelum Masehi, di ibu 

kota kekaisaran Babylon. Pada awalnya lembaga kearsipan menyatu dengan 

perpustakaan dan pada abad ketujuh sebelum Masehi muncullah sebuah lembaga 

pengelola arsip secara murni di Niniveh, ibu kota Assyria. Sejarah manajemen 

kearsipan di Indonesia sangat khas, yaitu dari sistem kearsipan yang melekat pada 

aktivitas lembaga keagamaan ke sistem kearsipan Barat. Penetrasi budaya Barat 

seiring dengan berkembangnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia telah 

berakibat pada kentalnya pengaruh sistem kearsipan Belanda di Indonesia, dan 

keterikatan lembaga kearsipan Indonesia dengan Dewan Kearsipan Dunia 

menjadikan pengaruh sistem kearsipan Barat semakin kental. Pertumbuhan 

hukum kearsipan di Indonesia juga menunjukkan aroma pengaruh kearsipan 

Belanda. Substansi ketentuan-ketentuan undang-undang perbendaharaan negara 

“Indische ComptabiliteitWet” (ICW) masih harus dipertimbangkan secara 
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seksama pada perumusan peraturan perundang-undangan kearsipan agar tidak 

berbenturan dengan ketentuan hukum dalam pembuktian perkara di pengadilan. 

Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan di Indonesia sudah cukup 

lengkap, namun belum dapat dilaksanakan secara efektif karena di dalamnya 

masih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan. 

Oleh sebab itu, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

prosedur pelaksanaan kegiatan kantor terutama administrasi kearsipan dan 

penyimpanannya sesuai dengan bidang. Penulis mengadakan pengamatan 

langsung mengenai pelaksanaan tata kearsipan pada PT. Transportasi Gas 

Indonesia Regional Office 03 Pekanbaru. Sejalan dengan perkembangan teknologi 

dalam era globalisasi saat ini, pada umumnya setiap kegiatan operasional dan non 

operasional akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran maupun 

kemudahan, namun dapat pula dimungkinkan terjadi suatu dampak negatif yang 

harus segera diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

Pelaksanaan kegiatan Manajemen Kearsipan harus selalu memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang telah berlaku di Kantor yang bersangkutan. Kegiatan 

Manajemen Kearsipan terdiri dari cara penyimpanan arsip, pengelolaan arsip, 

sistem penyimpanan arsip, dan menyangkut pemelihara. Kearsipan merupakan 

salah satu jenis pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha yang dilakukan oleh 

badan pemerintah maupun badan swasta.  
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Arsip memerlukan pengendalian dan pengelolaan khusus oleh tenaga ahli 

yang berkompeten dalam bidang kearsipan agar arsip-arsip yang tercipta dapat 

terselamatkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga perlu adanya sarana 

dan prasarana penyimpanan arsip serta ruang penyimpanan arsip untuk 

menghindari kerusakan, kehilangan, dan mempercepat proses penemuan kembali, 

maka arsip yang telah ditata dalam media simpan (folder, ordner, dan lain-lain) 

harus segera ditempatkan ke dalam sarana simpan yang sesuai dengan bentuk dan 

jenis media simpan dan tidak disatukan dengan sarana simpan milik unit kerja lain 

yang tertata rapi dalam ruang penyimpanan arsip. Oleh karena itu pelaksanaan 

kegiatan kantor terutama pelaksanaan tata kearsipannya tidak luput dari 

pengamatan penulis. Penulis dalam hal ini langsung mengamati di PT. 

Transportasi Gas Indonesia RO3 Pekanbaru.  

PT. Transportasi Gas Indonesia RO3 Pekanbaru merupakan sebuah 

perusahaan pertama di Indonesia yang memfokuskan pada kegiatan penyaluran 

gas alam melalui jalur pipa, apakah itu untuk pasar dalam negeri ataupun luar 

negeri. Sistem kearsipan yang digunakan pada PT. Transportasi Gas Indonesia 

RO3 Pekanbaru adalah sistem subjek dan sistem gabungan antara sentralisasi dan 

desentralisasi. Dengan menggunakan sistem subjek dan sistem gabungan antara 

sentralisasi dan desentralisasi akan dapat memperlancar penyimpanan arsip dan 

mempermudah penemuan kembali surat maupun arsip. Tata kelola arsip di PT. 
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TGI sesuai dengan standar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

Berdasarkan pengamatan Penulis selama PKL di PT. Transportasi Gas Indonesia 

RO3 Pekanbaru, kegiatan pemeliharaan arsip masih kurang diperhatikan. Faktor 

ini disebabkan kurangnya pengawasan terhadap petugas arsip, dan tidak adanya 

tenaga yang profesional dibidang kearsipan. Sistem kearsipan dihadapkan pada 

permasalahan yang kompleks sehingga perlu diatur secara sistematis untuk 

menuju tata tertib administrasi yang lebih berdaya guna dalam rangka 

pendayagunaan administrasi lebih khusus lagi di lingkungan PT. Transportasi Gas 

Indonesia RO3 Pekanbaru. 

Tabel 1.1 Jumlah surat masuk PT. Transportasi Gas Indonesia RO3 

Pekanbaru Tahun 2015-2017 

Tahun Surat Masuk 

2015 55 

2016 45 

2017 51 

Jumlah 151 

Dari tabel diatas bahwa surat masuk pada PT. Transportasi Gas 

Indonesia Regional Office 03 Pekanbaru yaitu pada tahun periode 2015-2017 

berjumlah 151 surat masuk. Surat masuk adalah surat yang masuk atau 

diterima oleh perusahaan, bersifat resmi dan sangat formal. Adapun jenis-

jenis surat masuk, antara lain: Surat dinas yaitu surat resmi yang ditujukan 

kepada instansi/orgaisasi untuk kepentingan administrasi, surat pribadi yaitu 
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surat yang ditujukan secara pribadi kepada pegawai/karyawan secara pribadi, 

surat niaga yaitu surat yang dibuat dan dikirim oleh badan-badan 

usaha/perusahaan yang isinya untuk kepentingan bisnis. 

Berdasarkan latar belakang masalah, Penulis mengambil judul 

“Prosedur Pelaksanaan Penyimpanan Arsip pada PT. Transportasi Gas 

Indonesia Regional Office 03 Pekanbaru.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukan diatas, maka dapat dirumuskan 

suatu masalah adalah: 

1. Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Penyimpanan Arsip pada PT. 

Transportasi Gas Indonesia Regional Office 03 Pekanbaru? 

2. Bagaimana cara pemeliharaan dan pengamanan arsip dalam pelaksanaan 

penyimpanan arsip pada PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 

03 Pekanbaru? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penyimpanan arsip pada PT. 

Transportasi Gas Indonesia Regional Office 03 Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui cara pemeliharaan dan pengamanan arsip dalam 

pelaksanaan penyimpanan arsip pada PT. Transportasi Gas Indonesia 

Regional Office 03 Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan serta 

pengalaman yang sangat membantu Penulis dalam merealisasikan antara 

teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan praktek yang ada di 

lapangan kerja, khususnya dibidang Kearsipan. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, bahan bacaan, 

dan rujukan bagi Pembaca tentang Prosedur Pelaksanaan Penyimpanan 

Arsip. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam merancang 

strategi untuk meningkatkan sistem penyimpanan arsip sesuai prosedur 

dimasa yang akan datang. 

1.5 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 03 

terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 174 Pekanbaru 28294 Riau-

Indonesia. 

2. Waktu Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai tanggal 04 Juli sampai 31 

Agustus 2017. 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data primer 

Yaitu data yang penulis kumpulkan dari objek penelitian 

berupawawancara atau interview dengan karyawan. 

b. Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, terdiri dari 

buku bacaan maupun literature lainnya yang menyangkut dengan 

masalah penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a) Observasi   

Yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung 

keLapangan, untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan di 

PT. Transportasi Gas Indonesia RO3 Pekanbaru. 

b) Wawancara 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di Lapangan 

denganmelakukan wawancara langsung dengan Karyawan.Data atau 

informasi ini dikelola menjadi data primer yangmenyangkut tentang 
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gambaran umum perusahaan dan informasitentang aturan-aturan kerja 

perusahaan. 

5. Analisa Data 

Dalam melakukan analisa data, Penulis mengunakan analisis deskriptif 

yaitu menganalisa atau menggambarkan data yang telah dikumpul, 

kemudian dirangkai dengan bermacam-macam teori pendukung. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam pembahasan ini, sistematika tertulis terdiri dari empat bab yangmasing-

masing bab diuraikan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusanmasalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, sertasistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini penulisan menguraikan tentang gambaran 

umumperusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan, serta aktivitas perusahaan. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori yang 

melandasipembahasan yang terdiri dari Prosedur Pelaksanaan 
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Penyimpanan Arsip serta hasil penelitian dalam pembahasan 

bagaimana prosedur pelaksanaan penyimpanan arsip pada PT. 

Transportasi Gas Indonesia Regional Office 03 Pekanbaru. 

BAB IV  : PENUTUP 

Dalam bab ini Penulis menjelaskan yang berkaitan dengan 

kesimpulan serta saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

dilakukan pada PT. Transportasi Gas Indonesia Regional Office 

03 Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


