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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Peneliti dalam tugas akhir ini mempunyai 2 (dua) tujuan penelitian, 

tujuan tersebut adalah mendeskripsikan mengenai prosedur pengelolaan 

arsip statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dan 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan arsip 

statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 

Mengenai dua tujuan penelitian tersebut akan diuraikan dalam bentuk 

kesimpulan oleh peneliti berkaitan dengan prosedur pengelolaan arsip statis 

di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, sebagai 

berikut: 

Prosedur Pengelolaan Arsip Statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan berdasarkan Perka Anri Nomor: 

045/3402 dan Keputusan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi 

Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis mengamati 4 (empat) 

tahapan dalam prosedur pengelolaan arsip statis. Tahapan tersebut meliputi: 

akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses 

arsip statis. Adapun prosedur pengelolaan arsip statis di Dinas Kearsipan 

dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: 
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1. Akuisisi Arsip Statis 

Adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan 

yang dilaksanakan melalui penyerahan arsip statis dan hak 

pengolahannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. 

2. Pengolahan Arsip Statis 

Kegiatan pengolahan arsip dilaksanakan berdasarkan asal-usul dan asas 

aturan asli serta standar deskripsi arsip statis. Pengolahan arsip statis 

dilaksanakan melalui kegiatan menata informasi arsip statis, menata fisik 

arsip statis, dan penyusunan sarana bantu temu balik arsip statis. 

3. Preservasi arsip statis 

Preservasi arsip silaksankan dengan cara preventif dan akuratif. 

Preservasi arsip statis dengan cara preventif dilakukan mulai dari 

penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi, dan perencanaan 

menghadapi bencana. Sedangkan cara akuratif melalui perawatan arsip 

statis dengan memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung 

dalam arsip statis. 

4. Akses arsip statis 

Akses arsip statis dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan, 

pendayagunaan, dan pelayanan publik. Akses arsip statis untuk 

kepentingan pengguna arsip dijamin oleh lembaga kearsipan. Untuk 

mendukung terwujudnya pengelolaan arsip, pencipta arsip dan lembaga 

kearsipan dapat melakukan alih media dan autentikasi arsip yang 

dikelola. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis buat, penulis memiliki saran 

untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan arsip 

statis di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah agar 

dapat berjalan lebih baik lagi yaitu sebagai berikut: 

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang saat banyak 

pengguna arsip maka perlu melibatkan staf dari seksi lain.  

2. Untuk mengatasi kendala pada kurangnya pengetahuan tentang 

pentingnya arsip, Dinas Kearsipan sebaiknya mengadakan pelatihan 

kearsipan serta pembekalan tentang pentingnya arsip kepada para 

pegawai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat agar 

mengetahui pentingnya arsip dan mampu melaksanakan pengelolaan 

arsip dengan baik.  

 


