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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan, serta 

organisasi kemasyarakatan dan politik dalam penyelenggaraan kegiatan tidak 

lepas dari penciptaan arsip. Suatu organisasi atau kantor yang tidak memiliki 

sistem kearsipan yang efisien akan sulit menemukan informasi yang telah 

disimpan, dan akhirnya dapat menghambat tahapan proses berikutnya.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 

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. 

Arsip tercipta secara alamiah seiring dinamika kehidupan 

instansi/organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada saat 

instansi/oganisasi melakukan aktivitas yang semakin banyak dan kompleks, maka 

proses penciptaan arsip juga berlangsung dengan frekuensi dan kompleksitas yang 

meningkat pula. Dengan demikian, terjadi penambahan volume arsip pada unit-

unit kerja. Banyaknya arsip yang tercipta memerlukan penangan khusus untuk 

mengolahnya menjadi informasi yang bernilai guna dan berdaya guna. Untuk 
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mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah manajemen kearsipan yakni 

pengelolaan arsip mulai dari penciptaan hingga dimusnahkan atau menjadi 

permanen karena memiliki nilai guna yang permanen. Data diolah menjadi sebuah 

informasi baik secara manual maupun komputerisasi. Informasi yang digunakan 

dalam pengambilan keputusan tergantung pada kelengkapan, kecepatan dan 

ketepatan data dan informasi yang terekam dalam sebuah arsip. Pengelolaan arsip 

secara baik dan benar juga akan memperlancar serta memungkinkan para manajer 

mengembangan secara efektif berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, sosial 

dan budaya. 

Pengelolaan Arsip Masih Setengah Hati. Tim Pengawas Kearsipan ANRI 

memperoleh banyak temuan dan permasalahan-permasalahan terkait dengan 

belum tertibnya budaya pengarsipan. Banyak lembaga yang belum menyusun 

empat pilar pengelolaan arsip dinamis yang meliputi tata naskah Dinas, klasifikasi 

arsip, jadwal retensi arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip. 

Permasalahan lain yang muncul antara lain seringnya mutasi di lembaga kearsipan 

daerah yang akan diandalkan sebagai pembina maupun pengawas sangat tinggi, 

sehingga SDM yang baru menggeluti dunia kearsipan berjalan kurang optimal 

(Kabar24.com, 22/11/2016). 

Arsip, Rekam Jejak yang Masih Terabaikan. Dinamika kehidupan sosial, 

politik, ekonomi dan budaya Indonesia sedemikian tinggi. Rekam jejak dalam 

bentuk arsip juga menjadi bagian dari catatan sejarah yang memiliki kekuatan 

untuk meningkatkan diplomasi dikancah kehidupan global. Tetapi faktanya, arsip 

belum dianggap sebagai hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Buktinya, banyak arsip milik negara yang hilang, aset negara yang raib karena 

tidak adanya dukungan dokumen arsip, sulit menemukan kembali arsip dengan 

cepat dan tepat disebuah organisasi, penumpukan arsip disembarang tempat, dan 

pengelolaan arsip yang sembarangan. Sebuah pemerintahan yang baik akan selalu 

didukung oleh tata kelola kearsipan yang baik pula. Untuk mewujudkan tata 

kelola arsip yang baik, Mustari menilai perlunya negara hadir.  

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 6 ayat 1 

mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional merupakan tanggung 

jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara 

kearsipan nasional. Penyelenggaraan kearsipan nasional tersebut meliputi 

penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung 

oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Postkotanews.com, Minggu 

4/12/2016).  

Permasalahan yang muncul berdasarkan penelitian di Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah belum terlaksananya sistem 

pengelolaan arsip secara maksimal dalam hal ini dapat terlihat antara lain belum 

sepenuhnya mekanisme pengelolaan kearsipan dapat berjalan sesuai dengan 

sistem yang berlaku, berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana pengelolaan 

kearsipan yang belum mencukupi, sumber daya manusia yang mempunyai 

kemampuan teknis pengelolaan kearsipan yang masih sangat terbatas, serta 

alokasi jumlah anggaran yang kecil untuk menunjang kesejahteraan bagi para 

pengelola kearsipan.  
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Penyusutan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah arsip dengan cara 

pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna atau 

habis masa retensinya serta penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Jadi, 

penyusutan adalah Kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan 

arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak 

memiliki nilai guna, penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan. Dengan 

melaksanakan penyusutan arsip, akan terwujud pengurangan volume arsip yang 

tidak bernilai guna dan habis jangka simpannya. Sebagaimana amanat Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dalam paragraf 3 pasal 47 

mengenai penyusutan arsip menegaskan bahwa setiap instansi/organisasi sebagai 

pencipta arsip melaksanakan penyusutan.  

Di dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

2009, perlu upaya-upaya preventif melalui tahapan-tahapan dan persyaratan 

penyusutan. Hal ini untuk menghindari hilangnya arsip yang mempunyai nilai 

guna. Dengan demikian perlu adanya penyusutan arsip untuk menyelamatkan 

arsip-arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dan pertanggungjawaban 

nasional. Sebelum melakukan penyusutan maka masih diperlukan penilaian arsip 

yang menjadi dasar dari penyusutan arsip. Penilaian ini merupakan tindakan 

menganalisis seri berkas berdasarkan nilai gunanya. Penyusutan arsip merupakan 

kegiatan yang penting dalam proses pengelolaan arsip dalam suatu lembaga. 

Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur bukan asal melakukan 

pemindahan ataupun pemusnahan. Pelaksanakan kegiatan tersebut diatas 
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dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip dengan memperhatikan kepentingan 

pencipta arsip, masyarakat, bangsa dan negara. 

Jadwal Retensi Arsip (JRA) ini merupakan daftar yang berisi sekurang-

kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan 

yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai 

kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan 

dan penyelamatan arsip. Dengan kata lain, Jadwal Retensi Arsip berupa daftar 

yang berisi tentang kebijakan jangka penyimpanan arsip dan penetapan simpan 

permanen dan musnah. Dengan adanya Jadwal Retensi Arsip dapat 

memaksimalkan upaya peningkatan efisiensi operasional instansi dan memberi 

proteksi terhadap arsip yang didalamnya memuat informasi bernilai guna tinggi 

yang dapat dilestarikan. Hal ini disebabkan sudah adanya jaminan hukum 

terhadap kegiatan penyusutan arsip. 

Penyusutan yang dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi 

Jawa Tengah telah menggunakan Jadwal Retensi Arsip. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya belum berjalan dengan sempurna seperti yang diinginkan. Hal ini 

karena keterbatasan arsiparis yang disebabkan tidak adanya arsiparis yang 

dikhususkan untuk menangani pengolahan arsip maupun penyusutan arsip, dan 

arsiparis yang sudah ada tidak hanya melakukan pengolahan arsip maupun 

penyusutan arsip saja, akan tetapi mereka juga melakukan pekerjaan lain. 

Perhatian yang perlu diberikan kepada arsip kantor berupa dilakukannya 

sistem pengelolaan yang baik, sehingga dengan sistem pengelolaan yang baik 

sistem tersebut akan dapat membantu mendukung efisiensi kerja dalam hal 
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penyedia informasi, Dengan demikian, dalam aktivitas organisasi diperlukan suatu 

sistem penanganan arsip atau manajemen arsip yang baik dan benar agar arsip 

kantor dapat terpelihara dan mudah ditemukan bila diperlukan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud menyusun 

tugas akhir yang berjudul “Prosedur Penyusutan Arsip di Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana prosedur penyusutan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan penyusutan arsip di 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam Tugas Akhir ini antara lain: 

1. Untuk mendeskripsikan prosedur penyusutan arsip di Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan penyusutan 

arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam Tugas Akhir ini antara lain: 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai sarana untuk memanfaatkan dan menyerap ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dari Program Studi Diploma III Administrasi Perkantoran 

Fakultas Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang terhadap 

permasalahan di lapangan maupun di lingkungan kerja. 

b. Menambah pengalaman dan pengetahuan mahasiswa mengetahui masalah 

yang berhubungan dengan prosedur penyusutan arsip. 

2. Bagi Program Diploma III Administrasi Perkantoran 

a. Memanfaatkan umpan balik untuk menyempurnakan materi perkuliahan 

yanng sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi pemerintah, BUMN 

maupun Swasta, 

b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

dengan stakeholder. 

3. Bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 

a. Dapat menumbuhkan kerjasama yang baik Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Program Studi Adminitrasi 

Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 

b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan 

di masa yang akan datang dan dapat menjadi masukan untuk membantu 

kelancaran instansi, khususnya pada prosedur penyusutan arsip. 
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1.4 KerangkaTeori 

Terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

pembahasan tentang prosedur penyusutan arsip, antara lain: 

1.4.1 Pengertian Arsip 

Arsip menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, 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. Sedangkan 

menurut Deserno dkk (dalam buku Sukoco, 2007:82) mengatakan bahwa “Arsip 

sebagai dokumen dalam semua media yang mempunyai nilai historis atau hukum 

sehingga dapat disimpan secara permanen”.  

Menurut Sedarmayanti (2008:32) istilah arsip meliputi: Kumpulan naskah 

atau dokumen, Gedung (ruang) penyimpanan kumpulan naskah atau dokumen, 

Organisasi atau lembaga yang mengelola dan menyimpan kumpulan naskah atau 

dokumen. Wursanto (dalam annisa, 2011) menjelaskan bahwa kearsipan adalah 

proses kegiatan pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu 

sistem tertentu sehingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan 

cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Adapun pengertian arsip menurut Rick, 

1992 (dalam Sambas Ali Muhidin, 2016:2) menyebutkan bahwa Arsip adalah 

suatu informasi yang terekam dalam media dalam bentuk media dan bentuk apa 
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pun, yang dibuat atau diterima oleh organisasi dalam rangka operasional 

organisasi. 

Dilihat dari beberapa definisi tentang arsip tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa arsip adalah segala sesuatu yang dibuat, diterima dan disimpan sebagai 

bukti kegiatan jika suatu waktu dibutuhkan arsip tersebut mudah ditemukan 

kembali. 

1.4.2 Siklus Hidup Arsip 

Read dan Ginn, 2010:19 (dalam buku Manajemen Kearsipan, 2016) 

mengungkapkan siklus hidup arsip adalah masa hidup arsip, yang meliputi lima 

fase, yaitu: penciptaan, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, dan disposisi akhir.  

Siklus hidup Arsip adalah cara melihat bagaimana arsip diciptakan dan 

digunakan. Sebuah siklus kehidupan adalah kumpulan dari beberapa fase daur 

hidup sebelum disusutkan/dimusnahkan. Proses terjadinya arsip umumnya melalui 

beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Penciptaan dan Penerimaan (Creation And Receipt) 

arsip dinamis dimulai dari penciptaan atau penerimaan dokumen yang 

merupakan awal dari siklus arsip. Dokumen itu dapat berupa surat, laporan, 

formulir, atau gambar. 

2. Tahap Distribusi (Distribution) 

Setelah ada penciptaan arsip maka agar informasinya sampai kepada 

pihak/orang/sasaran yang dituju diperlukan adanya pendistribusian atau 

penyebaran informasi. Caranya bisa melalui kurir, pos, e-mail. 
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3. Tahap Penggunaan (Use) 

Setelah pihak-pihak yang berkepentingan menerima arsip yang dimaksud, 

kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu sesuai maksud dan tujuan 

penciptaannya. 

4. Tahap Pemeliharaan (maintenance) 

Arsip aktif yang sudah mengalami penurunan fungsinya, karena kegiatan sudah 

selesai kemudian menjadi inaktif tetapi harus dipelihara karena menjadi 

sumber informasi, sumber data, dan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban. 

pada tahapan ini arsip dinamis diberkaskan menurut urutan atau susunan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Misalnya pemberkasan surat masuk dapat 

menurut tanggal masuknya atau menurut masalahnya ataupun susunan lainnya. 

Kegiatan retrieval atau temu balik mengacu kepada penemuan informasi yang 

terdapat pada berkas yang diminta. Sedangkan kegiatan transfer adalah 

memindahkan arsip dari satu unit ke unit lain. Misalnya arsip dinamis yang 

sudah selesai diproses dipindahkan dari unit kerja ke Central File/Record 

Centre. 

5. Tahap Pemusnahan (Disposion) 

Arsip dinamis inaktif yang sudah habis masa simpan dan tidak mempunyai 

nilai khusus yang dianggap permanen dapat dimusnahkan. Sehingga tidak 

memenuhi ruangan penyimpanan serta tidak menimbulkan pemborosan. 

Sedangkan arsip permanen disimpan sebagai arsip statis yang dikelola oleh 

Unit Kearsipan. 
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1.4.3 Jenis-jenis Arsip  

Menurut Hasugian (dalam annisa, 2011), Jenis arsip dilihat dari beberapa segi 

diantaranya:  

1. Berdasarkan Bentuknya  

Ditinjau dari segi Bentuknya penggunaan, arsip dapat dibedakan atas: 

a. Arsip statis  

Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 

perencanaan pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya, maupun untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Arsip 

statis ini berada di Arsip Nasional Republik Indonesia atau di Arsip 

Nasional Daerah. 

b. Arsip dinamis  

Arsip dinamis yaitu arsip yang masih diperlukan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya atau arsip yang digunakan secara langsung dalam 

penyelenggaraan Administrasi Negara. Arsip dinamis dilihat dari 

kegunaannya dibedakan atas:  

a) Arsip aktif adalah arsip yang secara langsung dan terus menerus 

diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan adminstrasi seharihari 

serta masih dikelola oleh unit pengolah. 

b) Arsip inaktif adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus 

menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan 

administrasi sehari-hari serta dikelola oleh pusat arsip. 
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2. Berdasarkan Nilai Guna  

Ditinjau dari segi kepentingan pengguna, arsip dapat dibedakan atas: 

a. Nilai guna primer, yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan untuk 

kepentingan lembaga atau instansi pencipta atau yang menghasilkan arsip. 

Nilai guna primer meliputi: 

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

kegunaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi 

arsip. 

b) Nilai guna hukum yaitu arsip yang berisikan bukti-bukti yang 

mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga Negara dan 

pemerintah.  

c) Nilai guna keuangan yaitu arsip yang berisikan segala hal yang 

menyangkut transaksi dan pertanggung jawaban keuangan. 

d) Nilai guna ilmiah dan teknologi yaitu arsip yang mengandung data ilmiah 

dan teknologi sebagai akibat atau hasil penelitian murni atau penelitian 

terapan. 

b. Nilai guna sekunder, yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip 

sebagai kepentingan lembaga atau instansi lain atau kepentingan umum di 

luar instansi pencipta arsip, serta kegunaannya sebagai bahan bukti 

pertanggung jawaban kepada masyarakat atau pertanggung jawaban 

nasional. Nilai guna sekunder juga meliputi: 

a) Nilai guna pembuktian yaitu nilai arsip yang mengandung fakta dan 

keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana 
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lembaga atau instansi tersebut diciptakan, dikembangkan, diatur 

fungsinya, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, serta apa hasil 

atau akibat dari kegiatan itu. 

b) Nilai guna informasi yaitu arsip yang mengandung informasi bagi 

kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan sejarah, tanpa dikaitkan 

dengan lembaga atau instansi penciptanya.  

3. Berdasarkan Sifat kepentingannya  

Ditinjau dari segi sifat kepentingannya, arsip dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

yaitu: 

a. Arsip penting yaitu arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, 

keuangan, dokumentasi, sejarah, dan sebagainya. Arsip yang demikian 

masih dipergunakan atau masih diperlukan dalam membantu kelancaran 

pekerjaan. Arsip ini masih perlu disimpan untuk waktu yang lama, akan 

tetapi tidak mutlak permanen.  

b. Arsip vital yaitu arsip yang bersifat permanen, disimpan untuk 

selamalamanya, misalnya akte, ijazah, dan buku induk mahasiswa. 

1.4.4 Pengertian Prosedur 

Menurut Irra Crisyanti (dalam Pengantar Ilmu Administrasi, 2011:43) prosedur 

adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus 

dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tepat untuk dapat mencapai 

tahap tertentu dalam hubungan mencari tujuan akhir. Sedangkan menurut Juan 

Kasma (2012:13) menyatakan bahwa prosedur adalah suatu standar/pedoman 
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tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakan suatu kelompok 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Pengertian prosedur menurut Ismail Masya (2009:30) Prosedur adalah 

suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-

urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

yang dilaksanakan berulang-ulang. Arini T. Soemohadiwidjojo (2014:90) 

menjelaskan bahwa Standar Operating Procedure (SOP) atau disebut juga sebagai 

prosedur, adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode 

yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dan 

aktivitas organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Pada dasarnya, 

prosedur merupakan instruksi tertulis sebagai pedoman dalam menyelesaikan 

sebuah tugas rutin atau tugas yang berulang dengan cara yang yang efektif dan 

efisien, untuk menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan yang dapat 

memengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan 

pengertian prosedur adalah metode yang digunakan sebagai pedoman tata cara, 

urutan-urutan, langkah-langkah atau perbuatan untuk mencapai tujuan organisasi 

agar dapat berjalan efektif dan efisien. 

1.4.5 Penyusutan Arsip 

1.4.5.1 Pengertian Penyusutan Arsip 

Bertambahnya volume arsip merupakan bagian dari dinamika kegiatan 

administrasi perkantoran. Hampir setiap hari instansi dihadapkan pada penciptaan 

arsip. Jika pertambahan volume arsip ini tidak didukung dengan pelaksanaan 



 
 

15 
 

manajemen kearsipan secara profesional, maka pada suatu saat instansi akan 

berhadapan dengan permasalahan kepengelolaan arsip itu sendiri. Salah satu 

bagian terpenting dari pelaksanaan manajemen kearsipan adalah kegiatan 

penyusutan arsip. 

Penyusutan Arsip dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi arsip agar 

arsip-arsip yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah (Durotul 

yatimah, 2009:212). Sedangkan penyusutan Arsip menurut Pasal (1) Undang-

undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan 

cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan 

arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga 

Kearsipan. Sementara menurut Irwan (2009:21) penyusutan arsip (records 

disposition) merupakan upaya untuk mengurangi jumlah arsip yang tercipta. 

Berdasarkan pendapat mengenai pengertian penyusutan arsip di atas maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusutan arsip adalah suatu kegiatan untuk 

mengurangi arsip yang tidak bernilai guna melalui prosedur yang telah ditentukan 

antara lain yaitu pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyerahan 

arsip statis agar arsip yang masih digunakan dapat ditemukan dengan mudah. 

1.4.5.2 Tujuan dan Manfaat Penyusutan Arsip 

Didalam materi sebelumnya sudah dibahas mengenai pengertian penyusutan arsip, 

baik menurut ilmuwan arsip, maupun peraturan perundang-undangan yang pada 

hakikatnya adalah kegiatan pengurangan arsip di setiap organisasi, baik 

pemerintah maupun swasta melalui pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, 

dan penyerahan arsip statis. 
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Menurut Sedarmayanti (2008:128) tujuan penyusutan arsip adalah untuk: 

1. Mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja maupun sebagai 

referensi, 

2. Menghemat ruangan, peralatan dan perlengkapan, 

3. Mempercepat penemuan kembali arsip, dan 

4. Menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah. 

Adapun manfaat yang dapatdiperoleh dari kegiatan penyusutan arsip 

adalah sebagai berikut: 

1. Tertatanya arsip dinamis di masing-masing instansi pemerintah maupun 

perusahaan sehingga informasinya dapat didayagunakan secara 

maksimal untuk kepentingan operasional instansi/perusahaan yang 

bersangkutan, 

2. Terjadinya efisiensi dalam penggunaan ruangan, peralatan, tenaga 

maupun dana karena telah dimusnahkannya arsip-arsip yang tidak 

berguna, 

3. Terselamatkannya arsip yang bernilai guna sekunder sebagai bukti 

pertanggungjawaban nasional, yaitu dengan diserahkannya arsip statis 

instansi/perusahaan kepada ANRI, 

4. Memudahkan penemuan kembali arsip yang disimpan. Arsip yang 

tertata rapi, baik fisik maupun informasinya maka apabila diperlukan 

dapat ditemukan secara benar, cepat, dan tepat, 

5. Menghindari masalah hukum yang disebabkan oleh arsip, misalnya 

tuntutan pidana, perdata. 
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Adanya program penyusutan memungkinkan setiap organisasi 

menyingkirkan semua arsip yang tidak layak untuk dipelihara. Suatu organisasi 

yang telah menyingkirkan atau melakukan pemusnahan arsip yang tidak berguna, 

maka akan lebih memudahkan mengorganisir arsip yang tertinggal. 

1.4.5.3 Jadwal Retensi Arsip 

A. Pengertian Jadwal Retensi Arsip 

Menurut Mustari Irwan (2009:24) Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah suatu 

daftar yang berisi tentang kebijakan jangka penyimpanan arsip serta penetapan 

nasib akhir suatu arsip apakah disimpan permanen atau musnah. Disisi lain 

menurut Barthos (2009:103) JRA adalah daftar yang berisi tentang jangka 

waktu penyimpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan 

arsip. Jadwal Retensi Arsip tersebut berupa suatu daftar yang berisi tentang 

kebijakan jangka penyimpanan arsip dan penetapan simpan permanen dan 

musnah. 

Berdasarkan pengertian Jadwal Retensi Arsip (JRA) diatas, dapat 

disimpulkan bahwa Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah suatu daftar yang berisi 

jangka waktu simpan arsip dan nasib akhir apakah suatu arsip tersebut musnah 

atau permanen yang berguna sebagai pedoman dalam program penyusutan 

arsip. 

B. Keuntungan Jadwal Retensi Arsip (JRA) 

Apabila suatu kantor memiliki jadwal retensi, maka akan memiliki keuntungan 

sebagai berikut (Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2015:94): 



 
 

18 
 

1. Arsip-arsip aktif yang secara langsung masih dipergunakan tidak akan 

tersimpan menjadi satu dengan arsip-arsip in-aktif, 

2. Memudahkan pengelolaan dan pengawasan baik arsip aktif maupun in-aktif, 

3. Memudahkan penemuan kembali arsip; dengan demikian, 

4. Akan meningkatkan efisiensi kerja, 

5. Memudahkan pemindahan arsip-arsip yang bernilai permanen/abadi ke Arsip 

Nasional Republik Indonesia, 

6. Menyelamatkan arsip-arsip yang bersifat permanen sebagai bahan bukti 

pertanggungjawaban di bidang pemerintahan. 

C. Tahapan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip 

Berdasarkan ANRI: Modul Manajemen Jadwal Retensi Arsip (2009:54-68), 

tahapan dalam penyusutan jadwal retensi arsip dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Pembentukan tim kerja 

Untuk memperoleh Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang baik, perlu melibatkan 

semua pihak yang ada dalam organisasi. Hal ini dimaksudkan adanya jaminan 

bahwa Jadwal Retensi Arsip (JRA) benar-benar mewakili kebutuhan 

organisasi. Oleh karena itu, tim kerja yang terbentuk harus mewakili semua 

unsur yang ada dalam organisasi. 

2. Survei atau inventarisasi arsip dan analisis fungsi organisasi 

Untuk arsip yang sudah tertata dengan baik, inventarisasi arsip dilaksanakan 

untuk mengetahui data tentang jenis atau series arsip, deskripsi arsip, sistem 

penataan, dan lain-lain. Adapun untuk arsip yang belum tertata dengan baik, 

kegiatan inventarisasi arsip meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 
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a. Mengidentifikasi seluruh fungsi organisasi dan kegiatan yang ada, 

b. Memisahkan fungsi fasilitatif dan substantif, 

c. Memisahkan fungsi policy dan transaksional, 

d. Mengenali dan mendaftar arsip yang dihasilkan setiap fungsi, 

e. Menentukan caption dari jenis arsip, dan 

f. Mengelompokkan dan susun menjadi daftar jenis arsip secara logis dan 

sistematis. 

3. Pengolahan data dan penyusunan draft 

Setelah survei dilakukan, data yang sudah terkumpul direkap dan dilakukan 

pengolahan data. Hasil pengolahan data kemudian dituangkan menjadi konsep 

atau draf Jadwal Retensi Arsip (JRA). Konsep ini digunakan sebagai bahan 

diskusi untuk menentukan Jadwal Retensi Arsip (JRA) secara final. 

4. Pembahasan data dan penyusunan draft 

Pembahasan draf dilakukan untuk menentukan Jadwal Retensi Arsip (JRA) 

final (akhir). Semua anggota tim diharapkan berperan aktif dalam menentukan 

Jadwal Retensi Arsip (JRA) final ini. 

5. Penyempurnaan 

Setelah dilakukan pembahasan akhir yang melibatkan seluruh anggota tim, 

dilakukan penyempurnaan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang siap diajukan 

untuk disahkan. 

6. Pengesahan 

Pengesahan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dilakukan oleh pimpinan organisasi 

setelah mendapatkan persetujuan dari ANRI. 
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1.4.6 Prosedur Penyusutan Arsip 

Penyusutan merupakan salah satu bagian penting pengelolaan arsip yang meliputi 

pemindahan, penyerahan atau pemusnahan. Beberapa faktor yang harus 

diperhatikan dalam penyusutan arsip yaitu nilai guna arsip dan Jadwal Retensi 

Arsip (JRA) serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. Dalam Surat Edaran 

Kepala ANRI No SE/02/1983 bagian pendahuluan khusus disebutkan bahwa 

penentuan nilai guna arsip merupakan faktor yang sangat menentukan dalam 

kegiatan penyusutan arsip dan mutlak perlu dilaksanakan dalam tata kearsipan. 

Penentuan nilai guna merupakan kegiatan untuk memilahkan arsip ke dalam 

kategori: 

a. Arsip yang bernilai guna permanen yang harus disimpan. 

b. Arsip yang bernilai guna sementara yang dapat dimusnahkan dengan 

segera atau di kemudian hari. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 49 Penyusutan 

arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:  

1. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, 

2. Pemusnahan arsip yang telah habis retensi dan yang tidak memiliki 

nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan  

3. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.  

1.4.6.1 Pemindahan Arsip Inaktif 

Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip-arsip dari aktif kepada 

arsip inaktif karena tidak jarang sekali dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari. 
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Pemindahan arsip dapat juga berarti kegiatan memindahkan arsip-arsip yang telah 

mencapai jangka waktu atau umur tertentu ketempat lain. Sehingga filing cabinet 

yang semula dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan kearsipan sehari-hari dapat 

dipergunakan untuk menyimpan arsip-arsip baru. Wursanto Ignasius, 1991:216 

(dalam Kartiandari, 2007). 

Tujuannya agar arsip dinamis yang frekuensi penggunaannya masih tinggi 

atau sering digunakan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan (dinamis aktif) mudah 

ditemukan kembali bila diperlukan. Dan arsip yang frekuensi penggunaannya 

sesudah menurun (arsip dinamis inaktif), mungkin hanya satu kali digunakan, 

dapat diselamatkan dengan mudah, dengan cara memindahkannya ke pusat arsip 

sehingga dapat didayagunakan sebagai referensi atau berbagai kepentingan. 

Sasaran lain hendak dituju adalah kedua jenis arsip tersebut tidak bercampur baur 

menjadi satu sehingga dapat menyulitkan temu kembali arsipnya. 

Berdasarkan ANRI: Modul Penyusutan Arsip (2009:9-12), pemindahan 

arsip inaktif dari unit pengolah kepada unit kearsipan dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Penyeleksian atau pemeriksaan arsip inaktif 

Pemeriksaan dilaksanakan untuk mengetahui apakah arsip tersebut 

sudah benar-benar inaktif atau belum. Pemeriksaan arsip dilakukan 

dengan melihat jadwal retensi arsip. Didalam kegiatan pemeriksaan 

arsip juga dilaksanakan kegiatan penyatuan arsip-arsip yang memiliki 

kesamaan jenis arsip (series). 
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2. Pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan 

Setelah diperiksa dan ditentukan sebagai arsip inaktif, arsip-arsip 

tersebut harus didaftar secara lengkap, mulai dari judul series atau jenis 

arsipnya, tahun, volume, kondisi, hingga penataan atau sistem 

penyimpanan yang digunakan. 

3. Penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan  

Penataan arsip ini dilaksanakan untuk menjaga agar penataan dilakukan 

sebagaimana aslinya. 

4. Pembuatan berita acara pemindahan arsip 

Karena pemindahan arsip ini berkaitan dengan pengalihan wewenang 

dan tanggung jawab dari satu unit ke unit organisasi lainnya atau 

pengalihan wewenang dan tanggung jawab penanganan arsip dari 

central file ke records center, perlu dibuat bukti pemindahan arsip yang 

biasanya dalam bentuk Berita Acara Pemindahan Arsip. 

5. Pelaksanaan pemindahan 

Setelah arsip tertata dalam boks yang telah dberi nomor sesuai dengan 

nomor dalam daftar arsip yang dipindahkan dan disiapkan berita 

acaranya, dilaksanakan pemindahan arsip inaktif. 

1.4.6.2 Pemusnahan Arsip  

Menurut Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, (2015:96) Pemusnahan arsip adalah 

kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya serta 

tidak memiliki nilai guna.. Arsip yang tidak memiliki nilai guna lagi harus segera 
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dilakukan pemusnahan. Jika tidak akan berdampak pada tinggi biaya operasional 

organisasi. Pasal 51 UU No. 43 Tahun 2009 menyatakan: 

1. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang: 

a. Tidak memiliki nilai guna, 

b. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan 

Jadwal Retensi Arsip (JRA), 

c. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan 

d. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. 

2. Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar, 

3. Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

pada pencipta arsip yang merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta 

arsip yang bersangkutan. 

Berdasarkan ANRI: Modul Penyusutan Arsip (2009:12-14), pemusnahan 

arsip dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pembentukan panitia penilai arsip 

Pembentukan panitia pemusnahan dilakukan untuk menentukan petugas 

yang akan melaksanakan pemusnahan arsip. Untuk arsip yang memiliki 

retensi di bawah 10 tahun, kepanitiaan dapat berasal dari unit yang 

secara fungsional bertugas mengelola arsip. 

2. Penyeleksian atau pemeriksaan arsip 

Pemeriksaan dilaksanakan untuk mengetahui apakah arsip tersebut 

sudah benar-benar telah habis masa retensinya atau belum. Pemeriksaan 

ini dilaksanakan dengan melihat jadwal retensi arsip. Selain melihat 
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masa retensinya, pemeriksanaan ini juga dilakukan terhadap kebenaran 

isinya, kelengkapan informasinya, dan keterkaitan dengan arsip lainnya. 

Setelah diperiksa dan ternyata telah habis masa retensinya, tidak terikat 

dengan arsip lain dan tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangan, langkah berikutnya adalah pendaftaran. 

3. Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan 

Arsip yang telah diperiksa sebagai arsip diusulkan musnah harus dibuat 

daftarnya. Dari daftar tersebut diketahui secara jelas informasi arsip 

yang akan dimusnahkan. 

4. Penilaian oleh panitia arsip 

Penilaian arsip dilakukan setiap kali menyeleksi arsip yang akan 

dimusnahkan. Akan tetapi, untuk arsip yang memiliki retensi dibawah 

10 tahun, cukup dilaksanakan oleh unit pencipta arsip. 

5. Permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip 

Arsip yang telah dinilai oleh panitia penilai arsip, selanjutnya diajukan 

kepada pimpinan pencipta arsip untuk dimintai persetujuan terhadap 

arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan. 

6. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan  

Setelah dinilai secara cermat dan mendapatkan persetujuan dari 

pimpinan pencipta arsip, arsip yang akan dimusnahkan tersebut perlu 

disahkan oleh pimpinan organisasi melalui produk hukum intern. 
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7. Pembuatan berita acara pemusnahan arsip 

Berita acara pemusnahan arsip merupakan salah satu dokumen 

pemusnahan arsip yang sangat penting di samping daftar arsip yang 

dimusnahkan. Kedua jenis dokumen ini dapat menjadi dasar hukum 

bahwa pelaksanaan pemusnahan dilaksanakan secara sah. Selain itu, 

juga berfungsi sebagai pengganti arsip yang dimusnahkan.  

8. Pelaksanaan pemusnahan 

Pelaksanaan pemusnahan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah 

dan tidak dapat dikenali, bisa dengan cara dibakar, dicacah, atau 

dibuat bubur kertas; 

b. Disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua penjabat dari unit hukum 

dan/atau pengawasan dari lingkungan pencipta arsip yang 

bersangkutan, disertai penandatanganan berita acara yang memuat 

daftar arsip yang dimusnahkan. 

1.4.6.3 Penyerahan Arsip Statis 

Penyerahan merupakan tindakan eksternal, yaitu dari perusahaan kepada Arsip 

Nasional. Dokumen perusahaan yang wajib diserahkan kepada Arsip Nasional 

adalah dokumen perusahaan yang memiliki nilai historis yang penggunaannya 

berkaitan dengan: kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan nasional, 

kehidupan kebangsaan (Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2015:95). 

Penyerahan arsip statis dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan 

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut (Sambas Ali, 2016): 
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1. Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di 

unit kearsipan, 

2. Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah, 

3. Pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan pencipta 

arsip kepada kepala lembaga kearsipan sesuai dengan wilayah 

kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan pencipta 

arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, tepercaya, utuh, dan dapat 

digunakan, 

4. Verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan sesuai 

wilayah kewenangannya, 

5. Penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip, 

6. Pelaksanaan serah terima arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip 

kepada kepala lembaga kearsipan dengan disertai berita acara dan daftar 

arsip yang akan diserahkan. 

 

1.5 Definisi Konseptual  

Definisi konseptual menurut Singarimbun dan Efendi (2008:43), definisi 

konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. 

Berdasarkan kerangka teori maka konsep yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyusutan arsip adalah suatu kegiatan untuk mengurangi arsip yang 

tidak bernilai guna melalui prosedur yang telah ditentukan antara lain 
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yaitu pemindahan arsip, penyerahan arsip kepihak lain dan pemusnahan 

arsip. 

2. Kegiatan penyusutan arsip wajib dilakukan oleh setiap lembaga 

kearsipan untuk mengurangi jumlah arsip dengan cara pemindahan 

arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna atau 

habis masa retensinya serta penyerahan arsip statis ke lembaga 

kearsipan. 

3. Kendala dalam kegiatan penyusutan arsip yaitu hal-hal yang menjadi 

hambatan dalam pemindahan arsip, pemusnahan arsip, dan penyerahan 

arsip. 

 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional menurut Sugiyono (2012:31), definisi operasional adalah 

penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang 

dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan 

untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi 

peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama 

atau mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Definisi 

operasional prosedur penyusutan arsip adalah: 

1. Pemindahan Arsip Inaktif 

Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah kepada unit kearsipan 

instansi/lembaga/organisasi terkait. 
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Kegiatan dalam pemindahan arsip inaktif meliputi:   

- Penyeleksian atau pemeriksaan arsip inaktif, 

- Pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan, 

- Penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan, 

- Pembuatan berita acara pemindahan arsip, dan 

- Pelaksanaan pemindahan arsip. 

2. Pemusnahan Arsip 

Pemusnahan arsip yaitu aktivitas menghancurkan arsip yang telah habis 

guna. Arsip-arsip yang dimusnahkan ialah arsip-arsip yang sudah secara 

tegas dan rinci ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur, sebagai 

arsip yang sudah tidak bernilai guna. 

Proses penetapannya menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

- Pembentukan panitia penilai arsip, 

- Penyeleksian atau pemeriksaan arsip, 

- Pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis di unit kearsipan, 

- Penilaian oleh panitia arsip, 

- Permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, 

- Penetapan arsip yang akan dimusnahkan, 

- Pembuatan berita acara pemusnahan arsip, 

- Pelaksanaan pemusnahan arsip. 
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3. Penyerahan Arsip Statis 

Penyerahan arsip statis dari kantor pencipta arsip ke lembaga kearsipan. 

Langkah-langkah kegiatan yang ditempuh dalam proses penyerahan 

arsip statis:   

- Penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul serah oleh arsiparis di 

unit kearsipan, 

- Penilaian oleh panitia penilai arsip terhadap arsip usul serah, 

- Pemberitahuan akan menyerahkan arsip statis oleh pimpinan 

pencipta arsip kepada kepala lembaga kearsipan, 

- Verifikasi dan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan, 

- Penetapan arsip yang akan diserahkan oleh pimpinan pencipta arsip, 

- Pelaksanaan serah terima arsip statis. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untukmendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan (Sugiyono, 2006:1). 

Metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Metode Penelitian Kuantitatif 

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 
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bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan (Sugiyono, 2006:14). 

2. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

kata, kalimat, dan gambar (Sugiyono, 2006:15). 

Didalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif karena 

menggunakan kondisi obyek yang alamiah dengan mengambil beberapa teknik 

pengumpulan data dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan yang 

mendeskripsikan tentang prosedur penyusutan arsip di Kantor Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 

1.7.1 Fokus Penelitian dan Lokus Penelitian 

1.7.1.1 Fokus Penelitian 

Penelitian Tugas akhir ini fokus pada kegiatan penyusutan arsip, yang memiliki 

prosedur meliputi dari kegiatan pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan 

penyerahan arsip statis. 

1.7.1.2 Lokus Penelitian 

Lokus yaitu suatu tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian.Lokasi 

penelitian Tugas Akhir ini bertempat pada Kantor Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data disini adalah cara yang digunakan untuk memecahkan 

masalah penelitian agar memperoleh data yang diinginkan sesuai dengan 

penelitian. Sedangkan pengumpulan data itu sendiri adalah suatu proses untuk 
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menghimpun data yang relevan serta gambaran dari aspek yang diteliti. Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalan penelitian, karena 

tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan data yang sesuai dan 

relevan. 

Ada beberapa teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian ini, diantaranya: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan dengan 

percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 

2012:118). 

Teknik wawancara tanya jawab secara langsung dilakukan penulis 

kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 

yaitu kepada arsiparis-arsiparis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah. 

2. Observasi 

Untuk melengkapi cara memperoleh data yang lengkap penulis 

mempergunakan metode observasi, yaitu mengamati, mencari data dari 

beberapa fakta mengenai hal yang ada hubungannya dengan 

permasalahan, Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2013:145) 

mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 
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psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 

Terdapat 3 macam observasi, yaitu: 

- Observasi yang berpartisipasi (Perticipant Observation) yaitu 

observer ikut aktif dalam kegiatan observasi, 

- Observasi non partisipasi (Non Participatory Observation) yaitu 

observer tidak diambil bagian secara langsung didalam situasi 

kehidupan yang diobservasi, tetapi dapat dikatakan sebagai 

penonton, jadi tidak sebagai pemain, dan 

- Quasi partisipasi yaitu apabila dalam observasi itu seolah-olah 

observer turut berpartisipasi. 

Penelitian tugas akhir ini, menggunakan observasi non-partisipan. 

Observasi non-partisipan dipilih oleh peneliti karena karena peneliti 

tidak ikut berpartisipasi didalamnya, hanya semata-mata sebagai 

pengamat saja. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh 

dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang 

dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang 

sudah berlalu.Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2012:240). 

Di dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumen berupa buku 
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pedoman, foto dan dari website resmi kearsipan. 

4. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan cara mencari 

dan memilih teori-teori dari buku-buku acuan yang mendukung atau 

dapat dipakai dalam pemecahan masalah penelitian yang dirumuskan. 

Di dalam hal ini, peneliti menggunakan beberapa buku sebagai acuan 

dalam proses penelitian. 

1.7.3 Teknik Analisis Data 

Setelah data hasil penelitian selama di lapangan terkumpul untuk mendukung 

pembahasan mengenai tulisan ini, peneliti mencoba mengkaji dan menganalisis 

data-data yang telah diterima. 

Analisis dalam penelitian kualitatif menurut Spradley (dalam Sugiyono,2009:255) 

terdiri dari empat analisis, antara lain : 

1. Analisis domain merupakan analisis yang bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau 

situasi sosial. 

2. Analisis taksonomi merupakan analisis yang menjabarkan lebih rinci 

domain yang dipilih menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur 

internalnya. 

3. Analisis komponesial bertujuan mencari ciri spesifik pada setiap 

struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. 
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4. Analisis tema kultur berusaha mencari hubungan antara domain, dan 

bagaimana hubungan dengan keseluruhan, dan selanjutnya dinyatakan 

ke dalam tema / judul penelitian. 

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis domain karena peneliti 

hanya meneliti gambaran umum dan menyeluruh dari objek yang diteliti. 

Aktivitas data dalam penelitian ini antara lain : 

a. Membuat Catatan Lapangan 

Membuat catatan lapangan merupakan data yang diperoleh dan 

dikumpulkan dalam bentuk catatan-catatan yang akhirnya disatukan 

menjadi satu makna dari fenomena yang akan diteliti tersebut. Catatan 

data lapangan sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

b. Reduksi Data 

Didalam tahap ini, data yang akan dikelompokkan kemudian 

melakukan penyederhanaan, pemotongan, dan pengurangan data. 

c. Penyajian Data 

Data yang terpilih, dikelompokkan, dan disederhanakan, kemudian 

disajikan dengan spesifik masing-masing data sehingga memudahkan 

peneliti untuk menganalisis dan menarik kesimpulan. 

d. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data hasil penelitian, maka ditarik suatu 

kesimpulan. 
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1.7.4 Teknik Penentuan Informan 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan 

menguasai masalah, serta terlibat lansung dengan masalah penelitian. Pemilihan 

informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas 

subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan 

imformasi lengkap dan akurat. 

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

Menurut Sugiyono (2013:218-219) purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan 

tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. 

Dasar pertimbangan peneliti dalam pemilihan informan adalah: 

1. Informan tersebut dipilih karena mereka mengetahui dan memahami dengan 

baik tentang prosedur penyusutan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah, dan 

2. Informan tersebut mengetahui kendala yang sering dihadapi dalam proses 

kegiatan penyusutan arsip karena mereka adalah pelaksana di dalam kegiatan 

penyusutan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 
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1.7.5 Instrumen Penelitian 

Menurut Sukmadinata (2010:230) instrument penelitian adalah berupa tes yang 

bersifat mengukur, karena berisi tentang pertanyaan dan pernyataan yang 

alternative jawabannya memiliki standard jawaban tertentu, benar salah maupun 

skala jawaban. Instrument yang berisi jawaban skala, berupa pertanyaan atau 

pernyataan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif ataupun skala garis”. 

Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode penelitian kualitatif maka 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview guide. Interview 

guide merupakan panduan wawancara berisikan daftar pertanyaan yang 

terstruktur, digunakan untuk memandu peneliti dalam melakukan wawancara 

dengan para informan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




