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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pengelolaan 

 Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan dan pencapaian tujunan. ( himpunana kamus besar Bahasa Indonesia, 

2003:534). 

 Pengelolaan sendiri artinya upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan 

konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali 

penentuan strategi dan perencanaan. 

 Pengelolaan arsip memegang peranan yang penting bagi jalannya suatu 

organisasi yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi 

yang dapat bermanfaat untuk bahan penelitian , pengambilan keputusan atau 

penyusunan program pengembangan dari organissai yang bersangkutan. 

2.2 Pengertian Sistem 

Dalam sebuah organisasi terdapat beberapa fungsi yang masing-masing 

memiliki  aktivitas dan deskripsi pekerjaan yang berbeda satu sama lain. Masing- 

masing aktivitas tersebut akan menghasilkan data dan informasi. Data adalah 

kumpulan fakta yang merepresentasikan keadaan atau aktivitas pekerjaan sebelum 

diolah dan diorganisasikan keadaan form yang dapat dipahami oleh orang lain, 
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sedangkan informasi merupakan data yang telah diubah kedalam form yang dapat 

dipahami dan berguna bagi organisasi. Sistem perkantoran yang baik akan 

menjelaskan bagaimana sebuah data dikumpulkan, lalu ditransformasikan ke 

dalam form agar dapat didistribusikan, mendapatkan umpan balik, sehingga 

sebuah keputusan dapat diambil manajer.   Adapun pegertian sistem dikatakan 

bahwa “Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang 

beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud”. Suatu sistem  

merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam 

melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

Disisi lain kata “sistem” dalam hubungannya dengan sistem kearsipan 

biasanya menunjukkan metode penyusunan atau metode klasifikasi 

(penggolongan), tetapi dapat juga berarti macam perlengkapan yang 

dipergunakan, organisasi penyusun tenaga kerja, dan metode-metode yang 

dipergunakan apabila meminjam dan mengembalikan surat. (Moekijat, 2008 : 

118).   

2.3 Unsur-Unsur Sistem 

Sistem terdiri dari subsistem yang berhubungan dengan prosedur yang 

membentuk pencapaian tujuan. Pada saat prosedur diperlukan untuk melengkapi 

beberapa proses pekerjaan, maka metode berisi tentang aktivitas oprasional atau 

teknis yang akan menjelaskannya. Jadi, organisasi sebagai sistem merupakan 

kesatuan dimana bagian terkecil dari sistem merupakan penjabaran dari sistem 

organisasi yang digunakan.   
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Menurut Laudon dan Laodun (2004) serta Odgers (2005) dalam buku Irra 

Chrisyanti (2011 : 31), sistem terdiri dari beberapa unsur antara lain :   

a. Input (jenis input seperti data, informasi dan material yang diperoleh dari 

dalam maupun luar organisasi).  

b. Processing (pemprosesan dari input menjadi output melibatkan metode dan 

prosedur dalam sistem).  

c. Output (berupa informasi pada kertas atau dokumen yang tersimpan secara 

elektronik, kemudian didistribusikan ke bagian yang membutuhkan). 

d. Feedback (mutlak diperlukan karena dapat mengevaluasi efektivitas output 

yang dihasilkan).  

e. Controling (dilakukan melalui dimensi internal dan eksternal). 

2.4 Karakteristik Sistem   

Mcleod dan Schell ( Irra Chrisyanti , 2011 : 31 ), bahwa sistem yang baik 

memiliki karateristik sebagai  berikut :   

a. Fleksibel (sistem dibuat lebih fleksibel agar memudahkan keadaan yang sering 

berubah).  

b. Adaptif (sistem harus cepat dan mudah diadaptasikan dengan kondisi yang baru 

tanpa mengubah sistem yang lama maupun fungsi utamanya).  

c. Sistematis (sistem dibuat tidak mempersulit aktivitas pekerjaan yang telah ada).  

d. Fungsional (sistem dapat membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan).  

e. Sederhana (sistem harus lebih sederhana sehingga mudah dipahami dan 

dilaksanakan).  
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f. Pemanfaatan sumber daya yang optimal (sistem dirancang dengan baik 

sehingga penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi dapat optimal 

pemanfaatannya). 

2.5 Tahapan Dalam Pengembangan Sistem   

Pendekatan sistem dalam organisasi terbukti dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi organisasi dengan mengembangkan sistem baru atau 

memodifikasi sistem yang telah ada.  

Quible ( Irra Chrisyanti, 2011 : 31), ada beberapa tahapan pengembangan 

sistem yaitu:  

a. Membatasi secara jelas proses yang perlu dipelajari.  

b. Memberi rencana tentang isi dan proses yang berjalan.  

c. Menganalisis proses yang sedang berjalan.  

d. Merencanakan proses yang dikembangkan.  

e. Membuat proses baru. 

2.6  Kearsipan  

Arsip berasal dari bahasa asing, orang Yunani mengatakan “Arcivum” 

yang artinya tempat untuk menyimpan.sering pula kata tersebut ditulis “Archeon” 

yang berarti Balai Kota (tempat untuk menyimpan dokumen) tentang masalah 

pemerintahan. Menurut bahasa Belanda yang dikatakan “Archief” mempunyai 

arti:  
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1. Tempat untuk menyimpan catatan-catatan dan bukti-bukti kegiatan yang 

lain.  

2. Kumpulan catatan atau bukti kegiatan yang berwujud tulisan, 

gambar,grafik, dan sebagainya.  

3. Bahan-bahan yang akan disimpan sebagai bahan pengingatan.  

Perkataan arsip yang sudah secara umum dianggap sebagai istilah bahasa 

Indonesia, mempunyai arti :  

a. Tempat untuk menyimpan berkas sebagai bahan pengingatan. 

b. Bahan-bahan baik, baik berwujud surat, laporan, perjanjian, gambar-

gambar hasil kegiatan, statistika kuitansi, dan sebagainya yang disimpan 

sebagai bahan pengingatan. 

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 mengenai 

Kearsipan, beberapa pengertian mengenai arsip dan kearsipan telah terangkum di 

dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu :  

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.  

2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
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3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.  

4. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar 

bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan 

tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.  

5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau 

terus menerus.  

6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. 

7. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena 

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan 

berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 

dan/atau lembaga kearsipan.  

8. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan 

kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, 

keamanan, dan keselamatannya.  

9. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip 

terjaga. Sedemikian lengkap UU No. 43 Tahun 2009 ini mewadahi 

pengertian arsip dan kearsipan. Tinggal bagaimana penerapannya dalam 

pengelolaan arsip bagi kehidupan kebangsaan, organisasi, perusahaan dan 

perkantoran sehingga pada akhirnya dapat terwujud dunia kearsipan tanah 

air yang terkelola secara optimal, efektif dan efisien.  
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Sedangkan menurut The Liang Gie (2000) Kearsipan adalah  setiap catatan 

tertulis atau bergambar yang memuatketerangan mengenai suatu hal atau peristiwa 

yang dibuat orang untukmembantu ingatannya.  

Selain dari pengertian diatas, Basir Barthos (2009) Kearsipan adalah  

Arsip dapat diartikan sebagai suatu badan (agency) yang melakukan segala 

kegiatan pencatatan, penanganan, penyimpanan dan pemeliharaan surat surat/ 

warkat-warkat yang mempunyai arti penting baik ke dalam maupun keluar, baik 

yang menyangkut soal-soal pemerintahan maupun non-pemerintahan, dengan 

menerapkan kebijaksanaan dan sistem tertentu yang dapat dipertanggung 

jawabkan.   

Memang perkataan arsip yang berasal dari bahasa Yunani semula 

menunjukkan kepada gedung penyimpanan sebagaimana yang dikatakan S. 

Muller J.A Feith dan R. Fruin (The Liang Gie 2000, 119 ) :  Arsip merupakan 

keseluruhan dokumen-dokumen tertulis, lukisan-lukisandan barang-barang 

cetakan yang secara resmi diterima atau dihasilkan olehsuatu badan pemerintahan 

atau salah seorang dari pejabat-pejabatnya sepanjang dokumen-dokumen itu di 

maksudkan untuk berada di bawah pemeliharaan dari badan itu atau pejabat itu.   

Dapat dikatakan bawah aktivitas pokok di bidang kearsipan ialah 

menyimpan warkat, tetapi tujuannya yang utama ialah menemukan kembali secara 

cepat sesuatu warkat yang diperlukan.   
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2.7  Peranan Arsip   

Setiap pekerjaan dan kegiatan di perkantoran maupun lembaga  Negara 

memerlukan data dan informasi. Salah satu sumber data adalah arsip, karena arsip 

adalah bukti dan rekaman dari kegiatan atau transaksi mulai dari kegiatan-

kegiatan pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan arsip sebagai 

data diolah baik secara manual maupun komputer menjadi informasi. Pengelolaan 

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dari keputusan yang akan diambil. 

Kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sebagai pusat 

informasi dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan setiap organisasi 

dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan 

kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggung 

jawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. 

 Setiap kekiatan tersebut, baik dalam organisasi pemerintahan maupun 

swasta selalu ada kaitannya dengan masalah arsip. Arsip mempunyai peranan 

penting dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat 

keputusan dan merumuskan kebijakan, oleh sebab itu untuk dapat menyajikan 

informasi yang lengkap, cepat dan benar haruslah ada system dan prosedur kerja 

yang baik dibidang kearsipan. Kenyataan bahwa bidang kearsipan belum 

mendapatkan perhatian yang wajar dalam jaringan informasi tersebut, maka 

dipandang perlu untuk segera memberikan petunjuk kerja yang praktis, bagaimana 

seharusnya arsip-arsip tersebut diterima dan dipergunakan kembali. 
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    Pada pasal 3 Undang-Undang No.7 Tahun 1971 antara lain merumuskan 

bahwa tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung 

jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan peneyelenggaraan 

kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban 

tersebut bagi kegiatan pemerintahan. 

Menurut Basir Barthos (2009: 2), Kearsipan mempunyai peranan sebagai 

“pusat ingatan”, “sebagai sumber informasi” dan “sebagai alat pengawasan” yang 

sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan “perencanaan”, 

“penganalisaan”, “pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, 

pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-

tepatnya”.  

Maka dari pengertian tersebut tampak bahwa arti pentingnya kearsipan 

mempunyai jangkauan yang sangat luas, yaitu baik sebagai alat untuk membantu 

daya ingatan manusia, maupun dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan 

dan pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

2.8  Tujuan  Arsip  

Tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan 

pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan 

pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. (Basir Barthos, 2009 : 

12).  
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Agar tujuan kearsipan tersebut dapat terlaksana dengan baik diperlukan 

berbagai usaha. Berikut adalah usaha yang dperlukan untuk mencapai tujuan 

kearsipan yaitu : 

a. Menyempurnakan penyelenggaraan kearsipan dengan sebaik-baiknya.  

b. Berusaha melengkapi peralatan atau sarana yang diperlukan.  

c. Menyiapkan tenaga-tenaga dalam bidang kearsipan yang mempunyai 

keahlian dan kemampuan para petugas bidang kearsipan melalui 

pendidikan dan pelatihan berupa penataran atau kursus.  

d. Memberikan imbalan dan penghargaan kepada para petugas kearsipan.    

Dengan usaha-usaha tersebut di atas, diharapkan fungsi arsip sebagai pusat 

ingatan dan pusat informasi dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.   

2.9  Jenis-jenis Arsip   

Bentuk arsip bisa beragam, tidak hanya berupa lembaran kertas dan tulisan 

seperti yang kerap dianggap oleh kebanyakan orang, tetapi di sebagian kantor, 

arsip juga berupa surat atau dokumen berbentuk lembaran kertas. Saat ini, bentuk 

arsip tidak hanya lembaran data yang ditumpuk dalam satu tempat menjadi satu 

(arsip konvensional), tetapi sudah berkembang dalam bentuk softcopy (disimpan 

dalam CD, video, kaset, atau flashdisk). Arsip yang seperti ini disebut arsip 

elektronik.  

Berikut ini jenis-jenis arsip menurut Hendi Haryadi (2009 : 43) dalam 

bukunya Administrasi Perkantoran untuk Manajer & Staf yaitu :  
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a. Arsip menurut subjek  

       Contoh dari arsip ini adalah arsip keuangan, seperti laporan keuangan, buki 

pembayaran, bukti pembelian, surat perintah membayar, dan daftar gaji; atau 

arsip kepegawaian, seperti data riwayat hidup pegawai, surat lamaran, dan 

surat pengangkatan pegawai.  

b. Arsip menurut bentuk  

       Arsip dalam bentuk ini sangat banyak ragamnya, seperti naskah perjanjian, 

akte pendirian perusahaan, notulen rapat, laporan-laporan, kuitansi, berita 

acara, bon penjualan, pita rekaman, microfilm, dan compact disk.  

c. Arsip menurut nilai   

       Contoh dari arsip ini adalah arsip yang memiliki nilai informasi, seperti 

pengumuman, pemberitahuan, dan undangan. Juga arsip yang memiliki nilai 

kegunaan administrasi, seperti ketentuan-ketentuan organisasi, surat 

keputusan, prosedur kerja, dan uraian tugas pegawai. Selain itu, arsip yang 

memiliki kegunaan hukum, seperti akte pendirian perusahaan, akte kelahiran, 

peraturan-peraturan, surat perjanjian, surat kuasa, kuitansi, berita acara, dan 

keputusan peradilan.  

d. Arsip menurut sifat kepentingan  

       contoh dari arsip ini adalah arsip non-esensial, seperti surat permohonan cuti, 

surat pesanan barang, dan surat permintaan. Juga arsip penting seperti surat 

keputusan, daftar riwayat hidup, laporan keuangan, buku kas, dan daftar gaji. 

Selain itu, ada juga arsip vital, seperti akta pendirian perusahaan, buku induk 

pegawai, dan dokumen kepemilikan tanah.  
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e. Arsip menurut fungsinya  

       Terdiri dari dua macam, yaitu arsip dinamis dan arsip statis.  

1. Arsip dinamis (dokumen) : yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung 

dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan 

pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggraan 

administrasi Negara. Arsip yang senantiasa masih berubah nilai dan artinya 

menurut fungsinya. Kategori Arsip Dinamis adalah sebagai berikut: 

a. Administratif : dokumen prosedur, formulir atau 

korespondensi. misal: pedoman staf, roster, pembukuan 

perjalanan.  

b. Akuntansi : laporan,formulir, dan korespondensi terkait. misal: 

tagiahan, invoice, arsip dinamis rekening bank, laporan 

penagihan nasabah.  

c. Proyek : korespondensi, nota, dokumentasi, dan sebagainya 

(berkaitan dengan proyek tertentu).  

d. Berkas kasus meliputi arsip dinamis nasabah, asuransi, kontrak 

dan berkas tuntutan hukum.  

Menurut Basir Barthos (2009 : 4), arsip dinamis dilihat dari 

kegunaannya dibedakan atas : 

a. Arsip aktif, adalah arsip yang secara langsung dan terus-menerus  

diperlukan dan digunakan dalam penyelanggaraan administrasi 

sehari-hari serta masih dikelola oleh unit pengelola.  
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b. Arsip inaktif, adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak 

terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan 

administrasi sehari-hari serta dikelola oleh pusat arsip.  

2. Arsip statis,  

 yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, 

penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara. Arsip yang sudah 

mencapai taraf nilai yang abadi khusus sebagai bahan pertanggungjawaban 

nasional/ pemerintah (hanya dipergunakan untuk referensi saja). 

2.10  Sistem Kearsipan   

Aktivitas pokok dalam bidang kearsipan berupa penyimpanan warkat-

warkat.Warkat-warkat itu harus disimpan menurut suatu sistem yang 

memungkinkan penemuan kembali dengan cepat apabila diperlukan.   

Sistem pengarsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara 

logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik / nomor, huruf ataupun 

kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. Ada 5 macam 

sistem pengarsipan.   

1) Sistem Abjad (Alphabetical Filling System) 

Sistem Abjad adalah sistem penyimpanan arsip dengan memakai metode 

penyusunan menurut abjad. Umumnya dipakai untuk arsip yang dasar 

penyusunannya dilakukan terhadap nama orang, nama perusahaan / organisasi, 

nama tempat, nama benda dan subjek masalah. Nama-nama diambil dari nama si 

pengirim (surat masuk) dan nama alamat yang dituju (surat keluar). Cara 



27 
 

 
 

menemukan dan menentukan ciri / tanda dari suatu dokumen yang akan dijadikan 

petunjuk atau tanda pengenal (caption) untuk memudahkan mengetahui tempat 

dokumen disimpan. Adapun kata tangkap dapat berupa : a) Nama orang, b) Nama 

perusahaan / organisasi, c) Nama tempat / daerah, d) Nama benda / barang, e) 

Istilah subyek atau angka (tergantung sistem pengarsipan yang dipakai)  

Menentukan ciri / tanda dengan cara menentukan urutan unit-unit atau 

bagian dari kata tangkap yang akan disusun menurut abjad. Indeks adalah sarana 

untuk menemukan kembali dengan cara mengidentifikasi surat tersebut melalui 

penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan surat satu dengan surat 

yang lainnya, atau bagian dari suatu nama yang dijadikan tanda pengenal surat. 

Unit adalah bagian kata dari kata tangkap yang memiliki pengertian sendiri, atau 

bagian terkecil dari suatu nama. Sedangkan nama, merupakan judul / caption. Jadi 

setiap judul memiliki bagian yang disebut unit.   

Kode adalah suatu tanda atau simbol yang diberikan atau yang dibubuhkan 

pada lembaran arsip yang dapat dipakai untuk tanda penyimpanan arsip. Koding 

adalah suatu kegiatan memberikan tanda atau simbol pada arsip. Adapun fungsi 

dari kode atau simbol adalah menunjukkan isi yang terkandung didalam arsip 

yang bersangkutan. Petunjuk silang adalah alat petunjuk dari indeks yang tidak 

dipakai kepada indeks yang dipakai, atau petunjuk hubungan antara indeks yang 

dipakai dengan indeks lain yang dipakai.   

Ada dua macam petunjuk silang.  
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1. Petunjuk silang langsung Adalah petunjuk silang yang menunjukkan 

tentang seseorang yang memiliki lebih dari satu nama atau satu dokumen 

yang berisi lebih dari satu masalah.   

2. Petunjuk silang tak langsung Adalah petunjuk silang yang dipakai untuk 

menunjukkan hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya yang 

saling menjelaskan atau saling membantu. Prosedur yang harus 

dilaksanakan untuk mengarsipkan surat adalah : (1) membaca surat atau 

dokumen dengan teliti dan seksama, (2) periksa apakah surat sudah 

disertai dengan tanda siap untuk disimpan, (3) menetapkan caption atau 

judul surat, (4) mengindeks tanda pengenal sesuai peraturan, (5) Membuat 

petunjuk silang, (6) memberi kode surat, (7) menyortir, yaitu memilah-

milah atau mengelompokkan arsip menjadi satu kelompok menurut kode 

yang ada pada arsip, (8) menyusun menurut susunan abjad, (9) menyimpan 

arsip, yaitu mendapatkan arsip pada suatu tempat atau alat penyimpanan. 

Perlengkapan yang diperlukan untuk mengarsip sistem abjad adalah :  

a. Filling cabinet; adalah lemari arsip untuk menempatkan folder dan guide. 

Yaitu untuk menyimpan dokumen, surat-surat kantor. Umumnya mempunyai 

beberapa laci.  

b. Folder; adalah tempat untuk menyimpan dokumen atau menempatkan arsip, 

berbentuk segi empat, berlipat dua seperti map tetapi tanpa daun penutup.  

c. Guide (petunjuk); merupakan petunjuk dan pemisah antar folder-folder. 

Bentuk dari guide adalah segi empat dan berukuran sama dengan folder. 

Terbuat dari karton tebal. 
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b. Sistem Perihal (Pokok Isi Surat)  

Sistem perihal adalah cara penyimpanan dan penemuan kembali surat 

berpedoman pada perihal surat atau pokok isi surat. Yang perlu dipersiapkan 

untuk sistem perihal adalah.  

1. Daftar Indeks; adalah daftar yang memuat seluruh kegiatan / masalah / hal-

hal yang dilakukan diseluruh kantor dimana sistem ini diterapkan. Masalah-

masalah tersebut kemudian diuraikan lagi. Masalah-masalah pokok tersebut 

dalam pembagian utama, sedangkan uraian masalahnya disebut dalam 

pembagian pembantu, apabila uraian masalah masih dibagi lagi menjadi 

masalah yang lebih kecil, disebut sub pembagian pembantu.  

2. Perlengkapan menyimpan surat : Filling Cabinet, Guide, Folder, Kartu 

kendali  

3. Pemberian kode surat  

4. Penyimpanan surat dengan cara : Membaca surat untuk mengetahui isi 

surat, memberi kode surat,mencatat surat dalam kartu kendali  

5. Menyimpan kartu kendali. 

d. Sistem Nomor  

Di dalam sistem nomor ada 4 macam :  

1. Sistem nomor menurut Dewey (Sistem Desimal / Klasifikasi)  

Sistem ini menetapkan kode surat berdasarkan nomor yang ditetapkan untuk 

surat yang bersangkutan. Yang diperlukan dalam sistem ini adalah :  

a. Perlengkapan yang diperlukan adalah : Filling cabinet, Guide, Folder. Uraian 

guide, folder, dan surat dalam filling cabinet adalah :  
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1. Dalam setiap laci filling cabinet diperlukan 10 guide  

2. Dibelakang setiap guide ditempatkan 10 folder  

Surat yang terbaru dalam setiap folder ditempatkan paling depan. Cara 

penyimpanan surat yaitu : a) Surat dibaca lebih dahulu untuk mengetahui 

permasalahannya, b) Memberi kode surat, c) Mencatat surat kedalam kartu 

kendali, d) Mencatat surat pada kartu indeks, e) Menyimpan surat, f) 

Penyusunan surat dalam folder setiap surat yang baru selalu ditempatkan 

di urutan paling depan, g) Menyimpan kartu kendali.  

b. Daftar klasifikasi nomor  

Dalam klasifikasi, nomor adalah daftar yang memuat semua kegiatan / 

masalah yang terdapat dalam kantor. Setiap masalah diberi nomor tertentu. 

Dalam daftar ini terdapat tiga pembagian yaitu :  

1. Pembagian utama, memuat kegiatan / masalah pokok dari kantor  

2. Pembagian pembantu, memuat uraian masalah yang terdapat pada 

pembagian utama 

3. Pembagian kecil memuat uraian masalah yang terdapat pada pembagian 

pembantu.  

4. Guna daftar klasifikasi adalah :  

a. Sebagai pedoman pemberian kode surat  

b. Sebagai pedoman untuk mempersiapkan dan menyusun tempat 

penyimpanan surat  

c. Kartu kendali 

2) Sistem nomor menurut Terminal Digit  
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Di dalam sistem ini kode penyimpanan dan kode penemuan kembali surat 

memakai sistem penyimpanan menurut teminal digit, yaitu sistem penyimpanan 

berdasarkan pada nomor urut dalam buku arsip. Dalam sistem ini yang perlu 

dipersiapkan adalah:  

a. Perlengkapan untuk tempat penyimpanan surat yang terdiri atas; filling 

cabinet 10 laci, guide (setiap laci 10 guide), dan folder (setiap guide 10 

folder)  

b. Kartu kendali; yang digunakan dalam sistem ini sama dengan kartu 

kendali yang digunakan dalam sistem lain. Yang berbeda disini adalah 

mengindeks nomor kode untuk keperluan penyimpanan dan penemuan 

kembali surat. 

c. Cara mengindeks nomor kode sebagai berikut :  

1. Dua angka dari belakang sebagai unit 1, yaitu menunjukkan nomor 

laci dan nomor guide  

2. Satu angka setelah unit 1 sebagai unit 2 yaitu menunjukkan  nomor 

folder  

3. Sisa seluruh angka sesudah unit 2 sebagai unit 3 yaitu 

menunjukkan surat yang kesekian dalam folder  

Cara penyimpanan surat; surat dengan nomor kode 55317, 

berarti surat  tersebut disimpan dalam laci 10-19, dibelakang guide 17, 

didalam folder nomor 3, surat yang ke 55. 
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3)   Sistem Nomor Middle Digit  

 Sistem ini merupakan kombinasi dari Sistem Nomor Decimal Dewey dan 

Sistem Nomor Terminal Digit. Yang dijadikan kode laci dan guide adalah dua 

angka yang berada di tengah, sedangkan dua angka yang berada di depannya 

menunjukkan kode map, kemudian dua angka yang berada dibelakangnya 

menunjukkan urutan surat yang kesekian didalam map.  

Dalam sistem ini kode angka harus berjumlah enam, sehingga terdapat dua 

angka ditengah, dua angka di depan dan dua angka dibelakang. Seandainya angka 

kode kurang dari enam maka harus ditambahkan angka nol di depannya sampai 

berjumlah enam angkla. Cara penyimpanannya sama dengan Sistem Nomor 

Terminal Digit. 

4) Sistem Geografis / Wilayah  

Sistem geografis atau wilayah adalah suatu sistem penyimpanan arsip 

berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. 

Surat disimpan dan diketemukan kembali menurut kelompok atau tempat 

penyimpanan berdasarkan geografi / wilayah / kota dari surat berasal dan tujuan 

surat dikirim.  

Dalam hubungan ini surat masuk dan surat keluar disimpan dan ditempatkan 

dalam folder yang sama, tidak dipisah-pisahkan. Dalam penyimpanannya menurut 

sistem ini harus dibantu dengan sistem abjad atau sistem tanggal. Yang perlu 

dipersiapkan dalam menerapkan sistem ini :  

1. Perlengkapan yang diperlukan dalam menerapkan sistem ini adalah; filling  

cabinet, guide, folder, dan kartu kendali.  



33 
 

 
 

2. Penyimpanan surat melalui prosedur sebagai berikut: a) Melihat tanda 

pembebas dalam surat, yaitu tanda yang menyatakan bahwa surat tersebut 

telah selesai diproses dan boleh disimpan, b) Membaca surat, c) Memberi 

kode surat, d) Mencatat surat pada kartu kendali, e) Menggolongkan surat 

menurut wilayahnya masing-masing, f) Menyimpan surat, g) Menyimpan 

kartu kendali, h) Penemuan kembali; cara menemukan kembali adalah 

sama seperti sistem-sistem lainnya. 

5) Sistem Tanggal (Chronologis) 

 Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan surat yang didasarkan kepada 

tanggal surat diterima (untuk surat masuk) dan tanggal surat dikirim (untuk surat 

keluar). Yang diperlukan untuk sistem ini adalah  

1. Perlengkapan yang diperlukan; filling cabinet, didepan laci dicantumkan 

judul “tahun”, guide sebanyak 12 buah, masing-masing untuk satu bulan, 

folder, dan kartu kendali.  

2.  Pembagian sistem tanggal: a) Pembagian utama menggambarkan tahun 

(judul laci), b) Pembagian pembantu menggambarkan bulan (judul guide), 

c) Pembagian kecil menggambarkan tanggal (judul folder)  

3. Susunan guide dan folder dalam filling cabinet: a) Laci menggambarkan 

tahun, b) Guide menggambarkan bulan, c) Folder menggambarkan tanggal  

4. Penyimpanan surat, langkah-langkah dalam penyimpanan surat: a) 

Menetapkan kode surat sebelum disimpan, b) Mencatat surat pada kartu 

kendali, c) Menyimpan surat. 

Pada pokoknya dikenal 5 (lima) macam sistem penyimpanan warkat yang  
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dijelaskan oleh The Liang Gie dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern  

(120 :2000): 

a. Penyimpanan menurut Abjad (Alphabetic Filing) 

      Pada penyimpanan ini, warkat-warkat disimpan menurut abjad dari nama-

nama orang atau organisasi utama yang tertera dalam tiap-tiap warkat itu. 

Dengan sistem menurut urut-urutan abjad ini, sepucuk surat yang 

berhubungan dengan seorang langganan dapat diketemukan kembali dengan 

lebih cepat daripada kalau semua surat dicampur adukkan.  

b. Penyimpanan menurut pokok soal (Subject Filling)  

       Warkat-warkat dapat pula disimpan menurut urusan yang dimuat dalam tiap-

tiap warkat. Warkat-warkat yang telah dikelompok-kelompokkan menurut 

pokok soalnya itu kemudian disimpan juga menurut urut-urutan abjad judul-

judul urusan tersebut.   

c. Penyimpanan menurut wilayah (Geographic Filling) 

       Surat-surat yang harus dipelihara oleh sebuah organisasi dapat pula 

disipampan menurut pembagian wilayah. Untuk indonesia misalnya, dapat 

diadakan pembagian menurut pulau-pulau (Sumatera,Jawa,Kalimantan) atau 

menurut wilayah propinsi maupun wilayah kabupaten/kota serta wilayah 

kecamatan/desa. Namun disini pula dapat dipakai sistem abjad untuk 

mengatur urutan-urutan nama langganan itu, tetapi pengelompokan utamanya 

adalah menurut pembagian wilayah.  
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d. Penyimpanan menurut nomor (Numeric Filling)  

       Pada sistem penyimpanan ini, warkat yang mempunyai nomor disimpan 

menurut urut-urutan angka dari satu dan terus meningkat hingga bilangan 

yang lebih besar. Ini misallnya faktur-faktur yang dibuat oleh sebuah 

perusahaan.  

e. Penyimpanan menurut tanggal (Chronological Filling)  

Sebagai sistem terakhir untuk penyimpanan warkat-warkat ialah menurut 

urut-urutan tanggal yang tertera pada tiap-tiap warkat itu. Sistem ini dapat 

dapat dipakai bagi warkat-warkat yang harus memperhatikan sesuatu jangka 

waktu tertentu, misalnya surat-surat tagihan. 

Sistem kearsipan merupakan sistem yang mmencangkup seluruh aktifitas 

dan pengelolaan arsip. Berdasarkan UU No. 43 tahun 2009 pengelolaan arsip ini 

meliputi penciptaan, pemanfaatan, penyimpanan dan penemuan kembali, tahap 

pemindahan, penyusutan serta pemusnahan arsip yaitu: 

1. Tahap penciptaan 

pada tahap ini arsip dibuat/diciptakan, kemudian digunakan sebagai media 

informasi. Ada dua cara arsip diciptakan, pertama diterima dari seseorang 

atau lembaga organisasi yang berasal dari organisasi lain (eksternal). 

Seperti surat, laporan, formulir. Kedua dapat diciptakan secara internal 

oleh satu atau dua orang lebih yang berada didalam organisasi. 
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2. Tahap pemanfaatan arsip (filling) 

Tahap ini arsip dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis yang masih 

digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi. 

3. Tahap penyimpanan dan penemuan kembali 

Arsip disimpan untuk digunakan kembali jika suatu waktu dibutuhkan. 

4.  Tahap pemeliharaan  

Dalam kurun waktu penyimpanan selembar arsip mungkin saja dicari dan 

digunakan secara terus menerus yang sering dinamakan arsip dinamis 

aktif. Namun demikian arsip tidak selalu digunakan secara terus menerus, 

maka perlu dimusnahkan atau dipindahkan. 

5. Tahap pemusnahan 

Tahap pemusnahan merupakan tahap penghapusan arsip yang tidak 

dipergunakan lagi atau sudah habis masa aktifnya. 

2.11  Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa 

A. Kepala Desa 

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD 

2. Mengajukan rancangan peraturan Desa 

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan 

bersama BPD 

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB 

Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

5. Membina kehidupan masyarakat Desa 
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6. Membina ekonomi desa 

7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 

8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-

undangan; dan 

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

B. Sekretaris Desa  

1. Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan 

penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

2. Fungsi : 

a. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas Kepala Desa 

b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan 

c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan 

sementara 

d. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa 

e. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 
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C. Kepala Urusan (Kaur) Umum  

1. Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 

administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris 

kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

2. Fungsi : 

a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

serta pengendalian tata kearsipan 

b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa 

c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum 

d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis 

kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor 

e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa 

f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa 

2.12  Pandangan Islam 

Dalam sebuah organisasi pemeliharaan dan perawatan arsip sangat 

diperlukan., dalam organisasi perlu adanya pegawai atau tenaga kerja yang 

memiliki keahlian dibidang tertentu supaya pekerjaan yang dilakukan bisa 

berjalan dengan lancar.  

Didalam islam keahlian dan pengetahuan seseorang dikisahkan dalam 

sebuah hadist dan firman Allah SWT yang menceritakan tentang riwayat nabi 

yusuf as. Firman allah dalam surat yusuf ayat 54-55 yang berbunyi : 
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Ketika beliau akan diangkat oleh pengusaha mesir untuk menjadi 

bendahara negeri tersebut , dikatakan “ dan raja berkata “bawalah yusuf kepadaku 

agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku”. Maka tatkala raja 

bercakap dengan dia, dia berkata “ sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi 

orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami”. Berkata yusuf: 

“jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir) ;sesungguhnya aku adalah orang 

yang pandai menjaga dan lagi berpengetahuan ( Qs.Yusuf (12): 54-55). 

Hal ini disabdakan oleh rasulullah saw. Apabila sesuatu urusan diserahkan 

kepeda orang yang bukan ahlinya ( tidak memiliki skill dan knowledge ) maka 

tunggulah kehancurannya” HR. Al-Bukhari. 

Oleh sebab itu dalam organisasi  dibutuhkan orang yang memiliki 

keahliannya dalam melaksanakan tugasnya. begitupun dalam pengelolaan 

kearsipan dibutuhkan keahlian yang khusus supaya arsip yang ada di suatu 

organisasi pemerintahan tersusun dengan baik. 

2.13   Definisi Konsep  

 Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskn 

atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok 

atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan 

pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang 
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berkaitan satu sama lainnya. Sebagaimana uraian diatas penulis mencoba 

menguaraikan konsep teori dan beberapa pakar dan menurut ketentuan yang 

berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Administrasi berarti rangkaian kegiatan atau proses pengendalian cara atau 

sistem kerja sama sejumlah orang agar berlangsung secara efektif dan 

efisien dalam mewujudkan tujuan bersama. 

2. Kearsipan pada intinya adalah semua kegiatan atau aktivitas yang 

berhubungan dengan pengurusan atau pengaturan arsip. Kearsipan 

diadakan agar bahan-bahan pertanggungjawaban terjamin keselamatannya 

dan bahanbahan tersebut dipelihara, awet dan tidak rusak atau hilang, 

mudah dan cepat ditemukan kembali selama masih diperlukan oleh kantor 

tersebut. 

3. Suatu Sistem  merupakan elemen yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. 

4. Sistem pengarsipan adalah cara pengaturan atau penyimpanan arsip secara 

logis dan sistematis dengan memakai abjad, numerik / nomor, huruf 

ataupun kombinasi huruf dan nomor sebagai identitas arsip yang terkait. 

5. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan 

dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan dan pencapaian tujunan. 
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2.14   Indikator Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu variabel yaitu 

administrasi kearsipan. Untuk lebih jelasnya mengenai variabel dan 

indikatornya dapat dilihat sebagai berikut: 

Variabel Indikator Sub indikator Skala 

Pengelolaan 

Kearsipan  

Penciptaan -Penciptaan arsip 

sesuai prosedur 

-Penciptaan arsip 

memenuhi 

komponen 

struktur, isi, dan 

konteks 

Likert 

- Sangat Baik  

- Baik  

- Cukup Baik 

- Kurang Baik  

- Tidak Baik 

 Pemanfaatan 

arsip 

-ketersediaan 

arsip bagi 

pengguna arsip 

yang berhak 

-arsip 

dimanfaatkan 

sebagai referensi 

 

Penyimpanan dan 

penemuan 

kembali arsip 

-penyimpanan 

arsip menurut 

jenis dan sifatnya 

-menemukan 

kembali arsip 

apabila sewaktu-

waktu dibutukan  

Pemeliharaan dan 

perawatan 

-keamanan dan 

fisik arsip yang 

terjamin 

-pemeliharaan 

sesuai standar 

pemeliharaan 

arsip 

Penyusutan -penyusutan arsip 

sesuai dengan 

prosedur 

-seleksi dan 

waktu penyusutan 

arsip 

    Sumber: UU No. 43 Tahun 2009 
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2.15  Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 

Tentang Arsip Dan Kearsipan 

Pengelolaan Pelaksanaan Kearsipan Di 

Kantor Desa Sawah Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten Kampar 

Pengelolaan Kearsipan : 

1. Tahap penciptaan 

2. Tahap pemanfaatan arsip (filling) 

3. Tahap penyimpanan dan penemuan 

kembali 

4. Tahap pemeliharaan  

5. Tahap pemusnahan 

 

Untuk menciptakan Pengelolaan 

Pelaksanaan kearsipan menjadi lebih baik 
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2.16  Penelitian Terdahulu 

No Nama Jusul Skripsi Kesimpulan 

1. Ari Faldi (2015) AnaliAnalisis 

PengelolaanArsip 

Pada Kantor 

Perpustakaan Dan 

Arsip Kabupaten 

Rokan Hulu 

Disimpulkan bahwa 

pengelolaan arsip 

dikantor ersebut belum 

sepenuhnya berjalan 

dengan baik ini 

dibuktikan dengan rata-

tara responden 

mengatakan kurang baik ( 

40,90%). Sedangkan yang 

mengatakan baik hanya ( 

38,01% ). Dari persentase 

diatas maka Pengelolaan 

Arsip Pada Kantor 

Perpustakaan Dan Arsip 

Kabupaten Rokan Hulu 

terdapat beberapa 

kekurangan atau 

hambatan dalam 

pengelolaannya yaitu 

terjadinya penumpukan 

arsip yang tidak aktif dan 

belum 

dipindahkan/dimusnahkan 

sehingga menyebabkan 

terbatasnya tempat 

penyimpanan arsip-arsip 

baru yang masih aktif. 

 

2. Winda lestari 

(2008) 

analisis 

pengelolaan arsip 

pada kantor dinas 

pemukiman dan 

prasara wilayah 

(kimpraswil) kota 

pekanbaru 

pengelolaan arsip 

disimpulkan masih 

kurang efektif dalam 

pelaksanaan 

kearsipannya. 

3. Eka badri 

wardiansyah. L 

(2011) 

pengelolaan arsip 

pada kantor dinas 

taman pangan dan 

holtikultura 

provinsi riau 

kesimpulannya secara 

pengelolaan masih 

banyak hambatan-

hambatan dari kinerja 

pegawainya dalam 

menangani arsip. 


