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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Setiap kesimpulan pasti memerlukan sesuatu unit yang mengelola 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan administrasi. Kegiatan 

administrasi PT. Asuransi jiwasraya (persero) Kantor wilayah Pekan Baru 

mengenai prosedur pengelolaan administrasi dalam menangani dokumen 

terdiri dari beberapa langkah-langkah yaitu sebagai berikut: 

1. Prosedur penerimaan dokumen yang meliputi penerimaan, 

penyortiran, pencatatan dokumen masuk, pengenalan dan 

penyimpangan berkas dokumen masuk. 

2. Mengklasifikasi dokumen yaitu menggolongkan dokumen atas 

dasar perbedaan masalah yang terkandung dalam dokumen dan 

atas dasar persamaan masalah yang ada. Yang terdiri dari ekspirasi, 

penebusan, pengadaian, meninggal dunia, dan rawat inap. 

3. Prosedur penyimpangan dokumen yaitu menguraikan tentang 

pemeriksaan, mengindeks, memberi tanda, menyortir, dan 

menyimpan atau meletakan dokumen. 

4. Pencatatan dokumen keluar yaitu pembuatan konsep surat yang 

disusun sesuai bentuk surat, pengetikan dilakukan setelah 

mendapat persetujuan oleh pimpinan dan penandatangan pimpinan 

atau pejabat yang berwenang dan pencatatan 
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B. SARAN    

 Setelah berusaha dengan maksimal untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran seperti 

apa yang penulis lihat selama penulis melakukan riset,  yang sekiranya 

dapat membantu Pengelolaan adminstrasi dokumen pada PT. Asuransi 

Jiwasraya (persero). Saran-saran tersebut diantaranya adalah : 

1. Sebaiknya dalam penerimaan dokumen ada unit pengelolaan sendiri 

sehingga memudahkan petugas dalam melakukan langkah-langkah 

penerimaan dokumen. 

2. Dalam perusahaan sebaiknya dalam penyimpanan dokumen disimpan pada 

tiap-tiap outner yang disusun secara rapi dalam rak arsip atau almari arsip 

dan outner tersebut disusun secara menegak. 

3. Dalam penyimpanan sebaikny dilakukan penyortiran yang baik karena 

pada waktu dokumen akan dibutuhkan tidak ada lagi dokumen yang 

kurang dalam penyimpanan 

4. Dalam penanganan dokumen sebaiknya dilakukan dengan teliti karena 

berakibat fatal apabila mengalami suatu kesalahan 

5. Dokumen aktif dikatakan dokumen inaktif apabila sudah tidak mempunyai 

nilai guna atau sudah kadaluarsa. Masa penyimpanan 10 tahun sudah 

kurang tahun dari pemusnahan segera dikelompokan dan disusutkan 

kedalam gudang arsip, melakukan persiapan dalam pemusnahan sebaiknya 

satu bulan sebelumnya. 
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LAMPIRAN............................................................................................................. 


