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BAB IV 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang diuraikan pada pembahasan masalah 

yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

penyimpanan arsip pada PT. Transportasi Gas Indonesia RO3 Pekanbaru dengan 

menggunakan sistem subjek dan sistem gabungan antara sentralisasi dan 

desentralisasi. Kegiatan pengelolaan arsip dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut:  

1. Identifikasi 

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis-jenis arsip  yang ada 

di unit kerja masing-masing. 

2. Penataan Arsip  

Penataan arsip dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:  

a. Pemeriksaan  

b. Menentukan Indeks berkas  

c. Menggunakan tunjuk silang apabila ada berkas yang memiliki keterkaitan 

dengan berkas yang memiliki jenis media yang berbeda. 

d. Pelabelan 

Memberikan label pada sarana penyimpan arsip 
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e. Penempatan Arsip  

3. Menyusun daftar arsip yang ada di unit kerja  

Penyusunan daftar arsip berisi informasi tentang arsip vital unit kerja ke dalam 

bentuk formulir. 

Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip pada PT. Transportasi Gas 

Indonesia RO3 Pekanbaru terdapat beberapa tahap dalam pemeliharaan dan 

pengamanan arsip, diantaranya adalah suhu dan kelembaban harus tetap dijaga, 

dilarang merokok bila berada dalam Ruang Penyimpanan Arsip, dilarang 

membawa makanan dan minuman kedalam Ruang Penyimpanan Arsip, 

memelihara dan menjaga kebersihan Ruang Penyimpanan Arsip, secara rutin 

memeriksa dan merapikan arsip didalam Ruang Penyimpanan Arsip, menambal 

arsip yang robek agar kondisi arsip tetap terpelihara, apabila terjadi kebocoran di 

Ruang Penyimpanan Arsip yang mengakibatkan arsip tersebut menjadi basah atau 

karena sebab lainnya, maka arsip tersebut harus segera dikeringkan, melakukan 

test kontrol secara rutin, mengatur sistem pencahayaan agar tidak merusak arsip, 

dilengkapi tabung alat pemadam api dan secara berkala dilakukan pemeriksaan 

baik fisik maupun isinya, dan Ruang Penyimpanan Arsip harus selalu dalam 

keadaan terkunci. 

Dengan diterapkannya Sistem Kearsipan pada PT. Transportasi Gas 

Indonesia Regional Office 03 Pekanbaru, maka seluruh kegiatan perusahaan 
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dapatdilaksanakan sesuai dengan prosedur sehingga dalam setiap pengambilan 

keputusan maupun kebijakan, Manajemen PT. TGI mampu melaksanakannya 

dengan cepat, tepat dan akurat. 

1.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

prosedur pelaksanaan penyimpanan arsip pada PT. Transportasi Gas Indonesia 

RO3 Pekanbaru telah mengalami modernisasi. Tujuan utama dari modernisasi 

seperti dengan menggunakan komputer dalam pendataan penyimpanan kearsipan 

untuk mempermudah penemuan kembali arsip-arsip atau surat-surat apabila 

sewaktu-waktu dibutuhkan serta dalam pengelolaannya agar lebih efektif dan 

efisien. Adapun saran yang diajukan penulis sehubungan dengan pelaksanaan 

penyimpanan arsip dengan sistem manual dan elektronik tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) 

yang berkompeten dalam bidang korespondensi guna mengurusi kearsipan 

terutama penyimpanan arsip pada PT. Transportasi Gas Indonesia RO3 

Pekanbaru. 

b. Sebaiknya karyawan yang meminjam arsip diberikan lembar peminjaman 

arsip untuk memudahkan penemuan arsip dan perlunya meningkatkan 

pemeliharaan di ruang arsip. 


