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BAB IV 

PENUTUP 

  

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan penjelaskan yang telah 

diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan terkait Tata Kelola Arsip pada Seksi 

Akuntansi Perum Bulog Divre Jateng sebagai berikut : 

4.1.1 Sistem penyimpanan arsip yang diterapkan pada Seksi Akuntansi Perum 

Bulog Divre Jateng adalah sistem penyimpanan berdasarkan nomor dan 

urutan waktu. Sistem ini merupakan sistem penyimpanan yang sangat 

mudah untuk dilakukan, karena hanya diurutkan berdasarkan dengan 

nomor dan tanggal dari dibuatnya arsip tersebut. Namun terdapat kendala 

pada sistem penyimpanan yang dilakukan di Seksi tersebut, yangmana 

kendala itu disebabkan karena faktor keterbatasan sarana yang dimiliki 

instansi tersebut dalam mengelola arsip-arsipnya. 

4.1.2 Untuk sistem pengamanan, pemeliharaan dan pencegahan kerusakan 

pada arsip di Bagian Akuntansi Perum Bulog Divre Jateng dapat 

dikatakan masih kurang baik, hal itu disebabkan karena belum adanya 

Standar Oprasional Prosedur (SOP) Kearsipan pada bagian tersebut, serta 

masih belum adanya cara khusus seperti yang dijelaskan oleh 

Sedarmayanti (2008:134-138) untuk melakukan pengamanan, 

pemeliharan dan pencegahan kerusakan. Dan pegawai disana hanya 
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menggunakan cara umum, seperti menyapu, menyusun dan merapikan 

rak arsip. 

4.1.3 Dan terkait dengan jadwal retensi arsip yang dimiliki instansi tersebut 

telah diterapkan meskipun belum sempurna penerapannya dalam 

melakukan pemindahan arsip. Ketidak sempurnaan penerapan jadwal 

retensi tersebut disebabkan oleh keterbatasan ruangan yang dimiliki, 

sehingga terkadang pegawai dengan terpaksa melakukan pemindahan 

arsip yang tidak sesuai dengan jadwal retensinya. Dan untuk sistem 

pemindahan arsip yang diterapkan disana adalah sistem pemindahan 

secara berkala yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi dari ruang 

arsip. 

4.1.4 Pada Bagian Akuntansi Perum Bulog Divre Jateng melakukan 2 cara 

dalam pemusnahan arsipnya, yaitu dengan cara dibakar apabila arsip 

berjumlah banyak dan dengan cara dihancurkan dengan mesin apabila 

jumlah arsip yang dihancurkan sedikit. Dan kendala yang pernah dialami 

pada sistem pemusnahan arsip disana disebabkan oleh faktor 

keterbatasan pemahan dan pengetahuan pegawainya dalam mengelola 

arsip-arsip yang ada. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan peneliti dalam 

pembahasan ini adalah : 

4.2.1 Sebaiknya perlu untuk ditambahkan sarana untuk mengelola arsip di 

Seksi Akuntansi terutama mengelola pada sistem penyimpanannya, dan 

sarana yang perlu untuk ditambahkan tersebut seperti alat penunjang atau 

sistem digital informasi, yang gunanya agar lebih mempermudah dan 

mempersingkat waktu pegawai lainnya untuk mencari dan meminjam 

arsip di Seksi Akuntansi. Dan sarana tersebut dapat dimanfaatkan 

pegawai untuk memasukkan kode singkat yang dibuat pegawai akuntansi 

terhadap arsip-arsipnya kedalam sistem informasi digital yang 

disediakan tersebut. 

4.2.2 Perlu ditetapkannya SOP untuk kegiatan kearsipan di Instansi tersebut, 

dengan tujuan agar sistem pengamanan, pemeliharaan dan pencegahan 

kerusakan pada arsip dapat dilakukan dengan cara yang khusus 

berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan tersebut. 

4.2.3 Selain itu juga perlu untuk dilakukan pelebaran atau peluasan prasarana 

arsip di Seksi Akuntansi guna untuk dapat menampung arsip dalam 

jumlah banyak dan juga agar dapat menerapkan jadwal retensi dengan 

lebih maksimal dalam pemindahan arsipnya. 

4.2.4 Untuk selanjutnya perlu untuk diadakan pelatihan khusus pengelolaan 

kearsipan terhadap semua pegawai yang memiliki tanggung jawab 

terhadap kegiatan kearsipan di instansi  tersebut agar dapat meningkatkan 
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pemahaman dan pengetahuan pegawai dalam melakukan pengelolaan 

arsip yang baik dan benar. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya lagi 

kendala pada sistem pemusnahan arsip seperti yang terjadi pada 

sebelumnya. 

 

 


