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ABSTRAK 
 
Andi herdi Febrillah (E211 13 715), Efektifitas  Penyusutan arsip pada Unit 
Kearsipan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, xiv + 85 Halaman + 
4 Gambar + 2 Tabel + 34 Daftar Pustaka (1979-2016) + 8 Lampiran 

 
Setiap organisasi mengelola segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kegiatan administrasi, Hasil atau produk dari kegiatan administrasi 
adalah surat, formulir dan laporan, surat, formulir dan laporan yang tercipta 
biasa di sebut dengan Arsip, Seiring dengan perkembangan organisasi 
volume arsip pun juga ikut semakin bertambah banyak dan menggunung 
dari hari ke hari, proses untuk mengurangi penumpukan arsip dengan 
dilakukannya Penyusutan Arsip yang meliputi, Pemindahan Arsip, 
Pemusnahan Arsip dan penyerahan Arsip, Untuk mengukur efektivitas 
kegiatan penyusutan Arsip Penulis menggunakan teori Richard  M.  Steers 
yang meliputi Pencapaian Tujuan, yakni keseluruhan upaya untuk 
mencapai tujuan, integrasi terkait proses sosialisasi, dan Adaptasi  adalah  
kemampuan  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya.  

 
Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan efektivitas dari 

kegiatan Penyusutan arsip pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan, Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan tentang keadaan 
sebenarnya dari objek yang diteliti secara tepat dan objektif. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dimulai dari pengumpulan informasi, pengelolaan data hingga 
penarikan kesimpulan. 

 
Kegiatan Penyusutan Arsip pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan sudah berjalan, namun belum efektif hal ini di 
karenakan minimnya anggaran, sarana dan prasarana yang digunakan 
dalam kegiatan penyusutan arsip sehingga masih terdapat arsip yang 
menumpuk di ruang unit kearsipan, selain itu masih adanya sumber daya 
manusia yang menggunakan pola lama sehingga menghambat dalam 
proses pemindahan arsip karena harus dilakukan kegaitan pendataan 
ulang terhadap arsip-arsip yang akan dipindahkan. 

 
 

 

Kata Kunci : Manajemen Kearsipan, Penyusutan Arsip 

 



iii 
 

 

 

  UNIVERSITAS HASANUDDIN 

  FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

 

ABSTRACT 

 

Andi Herdi Febrillah (E211 13 715), Implementation of Disposal Archives on 
Sub Division of General, Personnel and Legal of Forestry Service of South 
Sulawesi Province, xiv + 85 Pages + 4 image + 1 Table + 34 Library  (1979-
2016) + 8 Attachment 

 
Each organization manages everything related to administrative 

activities, Results or products of administrative activities are letters, forms 
and reports, letters, forms and reports that are created commonly called the 
Archive, Along with the development of the organization the volume of 
archives also come increasingly more and more mounting from day to day, 
the process to reduce the accumulation of archives is done Archival 
Depreciation include, Moving Archives, Archive Destruction and submission 
of Archives, To measure the effectiveness of depreciation activities Archive 
Writers use the theory of Richard M. Steers that include Achievement 
Goals overall effort to achieve goals , integration of the socialization 
process, Adaptation is the organization's ability to adapt to its environment. 

 
The purpose of this study is to describe the depreciation of the 

archives at the Education Office of South Sulawesi Province, The type of 
research used is descriptive qualitative research is a method that describes 
the true state of the object under study in a precise and objective. The type 
of data used is primary data and secondary data. Data collection 
techniques through observation, interview and documentation. Data 
analysis techniques start from the collection of information, data 
management to the conclusion. 

 
Depreciation of Archives at Archives Unit of Education Office of 

South Sulawesi Province has been running, but not yet effective because of 
the lack of facilities used in archive depreciation activities so that there are 
still archives that accumulate in the archival unit space, in addition to that 
there are human resources that use the old pattern thus hindering in the 
process of transferring the archive because it must be done keing 
transcripts of the archives to be moved. 

 
 
 

 

Keywords: Archives Management, Archive Depreciation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Pada hakekatnya manusia adalah mahluk sosial yang dalam menjalankan 

kehidupannya selalu hidup berkelompok. Salah satu kelompok itu ialah sebuah 

bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Segenap proses 

penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama dari sekelompok orang untuk 

mencapai tujuan tertentu dipelajari melalui suatu cabang ilmu, yang disebut ilmu 

administrasi. 

Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi : catat-

mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan 

sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan sedangkan administrasi dalam 

arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam 

mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara 

berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian, administrasi adalah usaha 

dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk 

mencapai tujuan. 

Setiap organisasi memerlukan suatu unit yang mengelola segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi pada 

suatu organisasi mempunyai hasil seperti pada unit-unit lainnya. Pada dasarnya, 

kegiatan administrasi adalah menghasilkan, menerima, mengolah dan 

menyimpan berbagai surat, laporan, formulir dan sebagainya (Agus Sugiarto, 

2015:1). Pengelolaan surat, formulir dan laporan yang dihasilkan dan diterima 

oleh suatu organisasi pada akhirnya akan berhubungan dengan kearsipan. 
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Menurut kamus administrasi, kearsipan adalah suatu bentuk pekerjaan 

tata usaha yang berupa penyusunan dokumen-dokumen secara sistematis 

sehingga bilamana diperlukan lagi dokumen-dokumen itu dapat ditemukan 

secara cepat (Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2005:2). Sedangkan dalam 

Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pada Bab I Ketentuan 

Umum, pasal 1 point 1 yang di maksud dengan “kearsipan adalah hal-hal yang 

berkenaan dengan arsip”. Dengan demikian, kearsipan tidak hanya mencakup 

proses penyusunan dan penyimpanan surat-surat saja akan tetapi segala bentuk 

kegiatan dalam pengeloaan arsip termasuk segala bentuk media yang memiliki 

nilai informasi. 

Arsip yang tercipta mempunyai nilai informasi yang akurat, bebas dari 

kesalahan, tidak bias, tidak menyesatkan, relevan, tersajikan secara lengkap 

tanpa pengurangan, penambahan, atau pengubahan, dapat diakses tepat waktu, 

mudah dan murah. Arsip mempunyai hubungan yang signifikan dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan, yakni agar arsip dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, arsip yang 

tercipta harus mempunyai nilai guna, disimpan secara sistematis, dan dapat 

diakses apabila dibutuhkan. 

Pada dasarnya keseluruhan kegiatan organisasi membutuhkan informasi, 

karena informasi merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, baik itu 

bagi organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Informasi menjadi bagian 

yang sangat penting untuk mendukung proses kerja administrasi dan 

pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dari birokrasi didalam menghadapi 

perubahan situasi dan kondisi yang berkembang dengan cepat. Salah satu 

sumber informasi penting yang dapat menunjang proses kegiatan administrasi 
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maupun birokrasi adalah arsip (record). Dimana arsip merupakan rekaman 

informasi dari seluruh aktivitas organisasi yang berfungsi sebagai pusat ingatan, 

alat bantu pengambilan keputusan, bukti eksistensi organisasi dan untuk 

kepentingan organisasi lainnya. 

Selain sebagai sumber informasi, arsip juga berperan sebagai pusat 

ingatan dan alat pengawasan yang sangat diperlukan bagi setiap organisasi 

dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, 

perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, 

pertanggungjawaban, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya (Basir 

Barthos:2016). 

Pengelolaan kearsipan pada suatu organisasi sangat dipengaruhi atau 

ditunjang oleh sumber daya manusia yang ada, sarana atau fasilitas dan 

ketersediaan dana yang dipergunakan dalam membantu pengelolaan arsip. 

Pegawai yang bekerja pada unit kearsipan bukan hanya ditunjang oleh faktor 

kemauan terhadap pekerjaannya, melainkan juga harus dibekali keterampilan 

khusus terkait bidang kearsipan. Pegawai yang terlatih dan mempunyai ilmu 

pengetahuan tentang kearsipan sangat dibutuhkan dalam suatu unit kearsipan. 

Arsip sangat berperan penting guna kelancaran proses administrasi 

dalam suatu organisasi, namun ironisnya sekarang ini masih banyak organisasi 

yang belum sadar akan pentingnya arsip, dimana masih terdapat organisasi yang 

belum melakukan penataan dan pengelolaan arsip dengan baik dan tertib, 

sehingga masih sering dijumpai arsip-arsip yang menumpuk di dalam ruangan, di 

bawah tangga atau di gudang yang tidak tertata secara baik dan benar, yang 

dapat mengakibatkan arsip cepat rusak, dan sulit untuk ditemukan kembali 

apabila sewaktu-waktu diperlukan. 
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Seiring dengan perkembangan organisasi, maka volume arsip yang 

tercipta akan semakin bertambah banyak dan menggunung dari hari ke hari 

(accumulating naturally). Peningkatan jumlah arsip akan menimbulkan berbagai 

problema jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengurangan arsip yang akan 

menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan kearsipan sehingga 

menuntut untuk dilaksanakan penanganan arsip secara serius. Adaapun 

penanganan dalam mengurangi jumlah arsip yang tercipta pada suatu 

organisasi, dalam dunia kearsipan disebut dengan istilah “Penyusutan Arsip”, 

seperti yang dikemukakan oleh Barthos, 2007:99 bahwa penyusutan (records 

disposal) merupakan salah satu sarana penting untuk mengatasi masalah 

bertumpuknya arsip yang tidak berguna. 

Dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pada Bab I 

Ketentuan Umum pasal 1 point 23 yang dimaksud dengan “penyusutan arsip 

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”. Begitu pula 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1979 tentang 

penyusutan arsip, dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyusutan arsip adalah 

kegiatan pengurangan arsip dengan cara : 

1. Memindahkan arsip inaktif dari unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam 

lingkungan Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan 

Pemerintahan masing-masing, 

2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku, 

3. Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada Arsip Nasional. 
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Dalam Modul Pengelolaan Arsip Dinamis:2015, permasalahan yang 

dihadapi dalam penyusutan arsip diantaranya, yakni: ruang penyimpanan arsip, 

pemborosan biaya khususnya untuk penggunaan peralatan, penyediaan tenaga, 

pemeliharaan dan perawatan arsip, dan dalam penemuan kembali arsip 

sedangkan menurut Basir Barthos (2016:99), akibat daripada volume arsip 

berkembang dengan cepat dapat menimbulkan berbagai masalah berkenaan 

dengan penyediaan anggaran, tenaga, ruangan, dan perlengkapan serta 

pengelolaannya. 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu 

organisasi pemerintah yang sudah sepatutnya dapat menyediakan infomasi di 

bidang pendidikan terlebih dengan adanya peraturan baru sehingga arsip-arsip 

yang sebelumnya di kelola di tingkat kabupaten kota beralih ke Dinas Provinsi 

dengan demikian secara tidak langsung volume arsip yang ada pada Dinas 

pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan akan semakin meningkat atau bertambah. 

Oleh karena itu, efektivitas dari pelaksanaan pengelolaan arsip 

khususnya dalam kegiatan penyusutan arsip perlu mendapat perhatian lebih 

guna kelancaran dalam setiap kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun masalah yang muncul berdasarkan hasil 

survey pendahuluan yang dilakukan pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan yakni terkait dengan sarana dan prasarana yang 

belum memadai, minimnya anggaran dalam pengelolaan arsip, dan terkait 

dengan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penyusutan Arsip pada Unit 

Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul skripsi dan latar belakang yang telah penulis 

kemukakan sebelumnya, maka penulis menyusun rumusan masalah dalam 

bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana efektivitas 

penyusutan arsip pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan Efektivitas penyusutan arsip pada Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah : 

a. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

bebagai pihak dalam hal kearsipan dan menjadi referensi dalam 

meningkatkan kualitas, efektivitas dari pelaksanaan kegiatan 

penyusutan arsip. 

b. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi bagi civitas akademika dan dapat menjadi referensi dalam 

mengkaji pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip yang efektif bagi 

peneliti-peneliti lainnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Landasan Teori 

II.1.1 Definisi Efektivitas 

Keberhasilan organisasi pada umumnya di ukur dengan konsep efektiftas, 

apa yang dimaksud efektivitas terdapat perbedaan pendapat antara yang 

menggunakannya, baik dikalangan akademis maupun kalangan para praktisi. 

Efektivitas itu paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut sejauh mana 

organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha 

mencapai tujuan organisasi. 

Kata efektif, berasal dari bahasa bahasa Inggris yaitu effective yang 

berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 

popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 

atau menunjang tujuan. 

Menurut Stephen P. Robbins (1994:85) dalam bukunya “Teori Organisasi” 

mendefinisikan efektifitas sebagai suatu tingkatan pencapaian organisasi agar 

dapat merealisasikan tujuannya, sedangkan menurut Gibson et.al (1996) definisi 

efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, 

kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang 

diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. 

Efektivitas menurut Siagian (2004:151) adalah pemanfaatan sumber 

daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar 

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan 

mutu tertentu tepat pada waktunya. 
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a. Sumber Daya Manusia 

Berkaitan kompetensi sumber daya manusia dalam proses 

penyelenggaraan pelayanan publik secara optimal dan berdaya guna. 

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi yang 

berbasis pada kemampuan daerah kabupaten atau kota dengan 

memberikan pelayanan publik secara mandiri, terpadu, dan efektif. 

Tanpa kesiapan sumber daya yang baik, maka pelayanan publik yang 

baik pula akan sulit dicapai. 

Menurut Notoatmodjo (1998:11), ruang lingkup pengembangan 

sumber daya manusia didalam suatu organisasi mencakup tiga pokok 

kegiatan yang saling berkaitan, yaitu : 

1. Perencanaan Sumber Daya Manusia 

2. Pendidikan dan Pelatihan sebagai upaya pengembangan Sumber 

Daya Manusia 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Konsep Sumber Daya Manusia adalah pengelolaan atau penggunaan 

Sumber Daya Manusia dalam menjalankan roda organisasi sesuai 

dengan kinerja organisasi yang diinginkan, dengan memperlihatkan 

tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh seluruh 

anggota organisasi yang ada. 

b. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana diyakini sangat berperan dalam peningkatan 

efektivitaspelayanan karena merupakan sarana pendukung bagi 

kelancaran prosespelayanan publik yang dilakukan oleh para aparatur 

negara masyarakat.  
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Moenir (1995:119) menyatakan bahwa peran sarana dan prasarana, 

sebagai berikut : 

1. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat 

menghemat waktu. 

2. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa 

3. Kualitas kerja lebih baik atau terjamin 

4. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang berkepentingan 

5. Ketetapan susunan dan stabilitas ukuran terjamin 

6. Lebih mudah, sederhana dalam gerak para pelakunya 

7. Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang 

berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional 

mereka 

Sarana dan prasarana kerja yang baik dan tersedia tentunya akan 

memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pemberian izin 

dan kegiatan lain yang terkait. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa 

efektifivitas adalah suatu tingkatan pencapaian keberhasilan suatu organisasi 

untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan sarana dan prasarananya. 

 

II.1.1.2 Ukuran Efektivitas 

Proses pengukuran kriteria efektivitas organisasi, kaitannya dalam 

mendorong peningkatan efektivitas kerja pegawai dalam menyelesaikan segala 

tugasnya. Menurut pendapat para ahli yang penulis kutip sebagai berikut : 
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Menurut Stephen P.Robbins (1996 : 24) mennyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mendorong peningkatan efektivitas kerja pegawai, adalah: 

1. Sikap (disiplin) 

2.  Kepentingan atau minat 

3.  Motif 

4. Pengalaman masa lalu 

5. Penerapan (dispektasi) 

Sedangkan Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) 

menggungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas, yakni sebagai berikut : 

1. Pencapaian tujuan 

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan 

harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar 

pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, 

baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun 

pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 

sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target 

kongkret. 

2. Integrasi 

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan 

pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

3. Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan 

program dengan keadaan di lapangan. 
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Menurut Adam Ibrahim Indrawijaya (2000:73), Mengatakan bahwa faktor-

faktor yang dapat mendorong efektivitas pegawai adalah: 

1. Pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan keahliannya. 

2. pekerjaan yang menyediakan perlengkapan yang baik. 

3. Pekerjaan yang menyediakan informasi yang lengkap. 

4. Pengawasan yang tidak terlalu ketat. 

5. Pekerjaan yang memberikan penghasilan yang memadai. 

6. Pekerjaan yang memberikan rasa aman dan tenang. 

7. Harapan yang dikandung pegawai itu sendiri. 

Kemudian Sondang P. Siagian (1995:101), menyatakan bahwa faktor-

faktor yang menentukan efektivitas kerja pegawai (seseorang) adalah: 

1. Karakteristik individual 

2. sikap  

3. Motif 

4. Kepentingan 

5.  Minat 

6. Pengalaman 

7. Harapan 

Menurut Stan Kossen (1993:228) dikatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas kerja pegawai adalah: 

1. Organisasi itu sendiri 

2. Kegiatan-kegiatan itu sendiri 

3. Sifat pekerjaan 

4. Teman-teman sejawat mereka 

5. Majikan-majikan mereka 
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6. Konsep-konsep mereka sendiri 

7. Pemenuhan keperluan mereka 

Menurut Handayaningrat (1996:16): “Efektivitas adalah pengukuran 

dalam arti tercapainya sasran atau tujuab yang telah ditentukan sebelumnya”. 

Pengertian efektivitas kerja menurut Susanto (2004:41): “Efektivitas artinya 

informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai dalam mendukung suatu 

proses bisnis, termasuk di dalam informasi tersebut harus disajikan dalam waktu 

yang tepat, format yang tepat sehingga dapat dipahami, konsisten denga format 

sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan lengkap atau sesuai 

dengan kebutuhan dan ketentuan”. 

Sedangkan menurut Amsyah (2003:131), efektivitas kerja didefinisikan 

sebagai berikut: “Efektifitas adalah kegiatan dengan mulai adanya fakta kegiatan 

sehingga menjadi data, baik yang berasal dari hubungan dan transaksi internal 

dan eksternal maupun berasal dari hubungan antar unit dan di dalam unit itu 

sendiri”. 

Pengertian yang dikemukakan para ahli diatas mengenai efektivitas pada 

dasarnya hanya mengenai tujuan organisasi terhadap kinerja pegawai sebagai 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dari sudut pandang segi hasil, tujuan 

atau akibat yang dikehendaki dapat dicapai; dan dari segi usaha yang ditempuh 

dan dilaksanakan telah tercapai dan keduanya secara maksimal. 

Dari berbagai pendapat mengenai efektivitas tersebut, penulis dapat 

menarik suatu kesimpulan bahwa efektivitas kerja pegawai dapat dikatakan 

sebagai taraf tercapainya suatu tujuan tertentu secara maksimal, baik ditinjau 

dari segi proses, jumlah format, serta ketepatan waktu sesuai prosedur, 

kebutuhan, dan ketentuan yang ditetapkan dalam organisasi tersebut. 
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II.1.2 Konsep Kearsipan 

II.1.2.1 Pengertian Arsip 

Secara etimologi istilah arsip berasal dari bahasa Yunani “Arche” yang 

berarti “permulaan”, kemudian menjadi “arche” berkembang menjadi kata “Ta 

Archia” yang berarti catatan, selanjutnya berubah lagi menjadi “Archeon” yang 

berarti “Gedung Pemerintahan”, kemudian dalam bahasa lainnya berbunyi “ 

Archium”. (Pengantar Kearsipan Sebagai Sistem, Arsip Nasional RI, hal 2). 

Menurut The Liang Gie, Arsip adalah suatu kumpulan warkat yang 

disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali 

diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Dan menurut Prof. Prajudi 

Atmosudirjo membedakan istilah file dan records walau dalam bahasa 

Indonesianya diartikan arsip. File berarti : wadah, tempat, map, ordner, dos, 

kotak, almari kabinet, dan sebagainya yang dipergunakan untuk menyimpan 

bahan-bahan arsip, dan bahan-bahan tertulis, piagam, surat, keputusan, daftar, 

dokumen, dan peta. 

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, yang 

dimaksud dengan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa arsip tidak hanya berupa 

dokumen berbentuk kertas yang tunggal maupun berkelompok (berjilid) tapi arsip 

juga berupa rekaman informasi dalam berbagai media sesuai dengan 
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perkembangan zaman, contoh dari arsip tersebut dapat berupa kaset, CD/DVD, 

atau media lainnya sesuai dengan perkembangan zamannya. Dan untuk 

penyerahan arsip itu sendiri tidak harus dari suatu badan atau organisasi baik 

pemerintah maupun swasta tapi bisa juga dari perorangan. 

 

II.1.2.2 Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif 

Arsip dinamis dalam suatu organisasi terdiri dari arsip aktif yakni arsip 

yang frekuensi penggunaannya dalam kegiatan administrasi masih tinggi. 

Manajemen arsip aktif merupakan suatu pengelolaan arsip yang diciptakan dan 

dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

teknis/subtantif dan administrasi/fasilitatif. 

Betty R. Ricks (1992) menyebutkan bahwa arsip aktif dalam suatu 

organisasi berjumlah sekitar 25% dari seluruh arsip yang tercipta, 10% masuk 

kategori simpan permanen, artinya tidak boleh dimusnahkan, 30% termasuk 

kategori arsip inaktif yang harus disimpan di pusat arsip (records centre), dan 

35% tidak mempunyai nilai guna dan harus dimusnahkan. 

Adapun kegiatan pengelolaan arsip dinamis aktif (Saransi, 2015:67), 

yakni: 

1. Penciptaan 

Merupakan tahap arsip diciptakan sebagai akibat dari berbagai 

macam kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau 

perorangan dalam melaksanakan fungsinya. Arsip yang tercipta 

mengandung data dan informasi dimana bentuk fisik arsip yang 

tercipta tergantung pada jenis media yang digunakan. 
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2. Pengklasifikasian 

Penggolongan arsip berdasarkan pedoman dalam pengelolaan, 

penataan dan penemuan kembali arsip. Dimana pola klasifikasi 

disusun berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari 

umum ke khusus. 

3. Penyimpanan dan pemberkasan arsip 

Dalam penyimpanan arsip, asas pengorganisasian menjadi salah satu 

hal yang harus diperhatikan guna penemuan kembali arsip secara 

cepat, tepat, akurat dan lengkap. Arsip-arsip yang disimpan dan 

dikelola secara sentralisasi pada satu unit khusus biasa disebut 

central file. Selain asas sentralisasi ada pula arsip-arsip yang 

disimpan dan dikelola dengan asas desentralisasi atau asas 

gabungan dari asas sentralisasi dan desentralisasi, tergantung dari 

kebutuhan pada suatu organisasi. 

Kegiatan pemberkasan arsip harus menggambarkan secara jelas 

bentuk berkas arsipnya. Terdapat 5 (lima) sistem utama pemberkasan 

arsip (Ahmad Saransi, 2015:89), yaitu sistem numerik, sistem abjad, 

sistem klasifikasi, sistem kronologis, dan sistem warna. 

4. Perawatan dan pemeliharaan 

Perawatan dan pemeliharaan arsip merupakan salah satu hal yang 

harus dilakukan karena tanpa adanya perawatan dan pemeliharaan 

arsip akan mengakibatkan fisik arsip-arsip yang di kelola akan 

menjadi rusak. Kerusakan arsip dapat berasal dari faktor intern dan 

faktor ekstern. 
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Adapun alur pengelolaan arsip dalam buku Kearsipan (Saransi, 2014:65), 

yakni: 

Gambar. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.2.3 Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif 

Pengelolaan arsip dinamis inaktif merupakan kegiatan mengolah dan 

menata data fisik dan informasi arsip. Menurut Barthos (2016:4), arsip dinamis 

inaktif adalah arsip tidak terus menerus diperlukan dan digunakan dalam 

penyelenggaraan administrasi sehari-hari serta dikelola oleh Pusat Arsip. 

Dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan dalam bab I 

Ketentuan Umum pada pasal 1 point 6 disebutkan bahwa arsip inaktif adalah 

arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Betty R. Ricks, et al 

(1992:16), suatu arsip dapat dipertimbangkan menjadi arsip inaktif jika 

dipergunakan kurang dari sepuluh kali dalam setahun. Ada pula yang menyebut 
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enam kali dalam setahun namun pertimbangan arsip aktif menjadi arsip inaktif 

tergantung pada frekuensi penggunaan arsip pada suatu organisasi walaupun 

jenis arsipnya sama. 

Kegiatan pengelolaan arsip dinamis inaktif (Saransi, 2015:98), meliputi: 

1. Pemindahan arsip inaktif; 

Pemindahan terhadap arsip-arsip yang telah melampaui masa simpan 

sebagai arsip aktif. Arsip inaktif disimpan dengan menggunakan alat 

dan tempat tertentu yang letaknya terpisah dengan arsip aktif 

sehingga memudahkan dalam penemuan kembali arsip. 

2. Pengolahan arsip inaktif; 

Kegiatan pemberkasan arsip, dengan tujuan untuk menyimpan dan 

menyelamatkan memori kegiatan organisasi. Dalam pemberkasan 

arsip inaktif memakai beberapa istilah yakni: 

a. Arsip duplikasi, arsip yang bentuk maupun isinya sama dengan 

arsip aslinya. 

b. Seri, berkas arsip yang disusun berdasarkan kesamaan jenis. 

c. Rubrik, berkas arsip yang disusun berdasarkan kesamaan 

masalah. 

d. Dosir, berkas arsip yang disusun atas dasar kesamaan urusan 

atau kegiatan. 

3. Penyusutan arsip; 

Kegiatan memindahkan arsip inaktif, memusnahkan arsip yang telah 

habis retensinya dan yang tidak memiliki nilai guna serta 

menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan atau arsip nasional 

berdasarkan pada pedoman dalam kegiatan penyusutan arsip, yakni 
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Jadwal Retensi Arsip (JRA). Apabila suatu organisasi tidak memiliki 

JRA, maka harus melalui kegiatan pembenahan arsip terlebih dahulu.  

4. Penilaian dan penentuan arsip; 

Suatu proses kegiatan menilai arsip berdasarkan atas kegunaan atau 

nilai gunanya, guna menentukan jangka waktu simpan arsip sesuai 

dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi. 

 

II.1.3 Penilaian Arsip 

Dalam Modul penilaian arsip, Betty R. Ricks (1920) berpendapat bahwa 

penilaian arsip (records appraisal) adalah suatu pengujian terhadap sekelompok 

arsip melalui daftar arsip dalam menentukan nilai guna setiap series bagi 

organisasi dan Patricia E. Wallace (1996:92) mengartikan bahwa penilaian 

(appraisal) adalah menentukan nilaiguna arsip bagi suatu organisasi. 

Penilaian arsip dilakukan untuk menentukan berapa lama jenis arsip 

disimpan di file aktif dan file inaktif, apakah dimusnahkan atau diserahkan 

menjadi arsip statis ke Arsip Nasional. Dari penilaian tersebut dapat diketahui 

nilai guna dan umur penyimpanan arsip yang dijadikan standar atau patokan 

untuk pelaksanaan penyusutan arsip. 

Sebelum melakukan penyusutan diperlukan suatu penilaian yang jelas 

terhadap arsip yang akan dipindahkan atau dimusnahkan. Setiap organisasi 

hendaknya membentuk tim penilai yang terdiri dari unit-unit pengolah sesuai 

dengan bidangnya masing-masing, karena kemungkinan arsip berasal dari 

beberapa bidang sehingga lebih memahami dan mengetahui tentang nilai guna 

suatu arsip sesuai dengan bidangnya masing-masing. 
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Penilaian kearsipan dalam suatu organisasi sangat penting 

diselenggarakan untuk menentukan suatu arsip masih berguna atau tidak. 

Penilaian dapat dinyatakan oleh suatu patokan yang disebut dengan angka 

pemakaian, seperti yang dikemukakan oleh The Liang Gie (2000:145), “untuk 

mengetahui bernilai tidaknya suatu arsip dapat di ukur dengan angka 

pemakaian”. 

Menentukan angka pemakaian arsip sangat menentukan kebijaksanaan 

dalam melaksanakan penyusutan arsip. Dalam buku manajemen kearsipan, Irra 

C. Dewi (2015:166) untuk mengetahui angka pemakaian suatu arsip, dapat 

dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 

Gambar 2.  

 

 

 

 

Dalam Irra (2015:10) patokan angka pemakaian, yakni: 

15% s/d 20% = arsip aktif, 

>20% = arsip lebih aktif, dan 

<15% = arsip inaktif. 

Angka ini digunakan untuk mengetahui tingkat keaktifan sekelompok arsip 

yang dikelola. Menurut Terry (dalam Sutarto, 1997:301), arsip yang baik adalah 

yang mempunyai AP 15-20%. Semakin besar persentase angka pemakaian, 

maka semakin baik arsip yang bersangkutan. Hal lain yang dapat menentukan 

bernilai tidaknya suatu arsip adalah lamanya waktu dalam mencari arsip yang 

diperlukan. Lamanya waktu adalah ukuran yang menentukan berapa lama waktu 

 
  Jumlah Permintaan Surat 
Angka Pemakaian =     x 100 % 
  Jumlah Surat Dalam Arsip 
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yang diperlukan untuk dapat menemukan kembali suatu surat yang ada dalam 

kumpulan arsip. Jangka waktu yang baik untuk menemukan kembali suatu surat 

ialah tidak lebih dari 1 (satu) menit (Irra 2015:169). Jika sejumlah arsip yang 

diperlukan untuk dicari tetapi memerlukan waktu yang lama bahkan berhari-hari 

maka penyelenggaraan kearsipan demikian di anggap kurang baik. 

 

II.1.4 Jadwal Retensi Arsip 

Retensi (retention), meliputi kegiatan-kegiatan untuk menilai kegunaan 

suatu arsip bagi suatu kantor kemudian merencanakan sejauh mana arsip-arsip 

dari suatu kantor dapat disimpan. Setiap arsip ditentukan retensinya atas dasar 

nilai kegunaannya dan dituangkan dalam bentuk suatu daftar yang disebut 

Jadwal Retensi Arsip (Records Retention Schdule) atau disebut Jadwal Retensi. 

Menurut Wursanto (1991:210), Jadwal Retensi adalah suatu daftar yang 

memuat suatu kebijaksanaan seberapa jauh sekelompok arsip dapat disimpan 

atau dimusnahkan. Sama halnya dengan Barthos (2016:110) bahwa Jadwal 

Retensi arsip adalah suatu daftar yang memuat kebijaksanaan seberapa jauh 

sekelompok arsip dapat disimpan atau dimusnahkan.Sedangkan Menurut 

Sugiarto dan Wahyono (2015:93), Jadwal Retensi Arsip yaitu jadwal pemindahan 

dan pemusnahan arsip sesuai dengan lama masing-masing jenis arsip yang 

disimpan pada file aktif, file inaktif dan kemudian dimusnahkan atau di abadikan. 

Dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dalam Bab 

I ketentuan Umum Pasal 1 point 22, disebutkan bahwa Jadwal retensi Arsip 

adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau 

retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 

sesuatu jenis arsip, dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 
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dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Dengan 

demikian, Jadwal Retensi Arsip merupakan daftar yang memuat jangka simpan, 

jenis arsip dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan penyusutan arsip 

(pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip). 

Menurut Karuniatun Tigawati (2015), fungsi retensi arsip untuk : 

1. Mengidentifikasi arsip yang permanen dan mengetahui waktu yang 

tepat untuk memindahkan ke pusat arsip atau lembaga kearsipan. 

2. Mengidentifikasi arsip yang disimpan sementara dan mengetahui 

waktu yang tepat untuk memusnahkan arsip. 

3. Memberikan keterangan arsip yang langsung dapat dipindahkan dan 

dimusnahkan 

4. Memberikan hak/otorisasi untuk pemusnahan arsip. 

Dan kegunaan Jadwal retensi Arsip, yakni: 

1. Efisiensi dalam pengelolaan arsip (ruang, peralatan, SDM, dan biaya) 

karena penyusutan dilakukan secara berkala. 

2. Efektivitas dalam pendayagunaan arsip (retrieval of archives) karena 

arsip yang disimpan adalah yang benar-benar dibutuhkan sehingga 

memudahkan penemuan kembali. 

3. Jaminan kepastian hukum (arsip sebagai alat bukti yang sah). 

4. Penyelamatan arsip bernilai guna sekunder (statis) sebagai memori 

kolektif bangsa dan pertanggungjawaban nasional secara sistematik. 

5. Penyelamatan aset nasional dalam bidang ekonomi dan sosial, politik, 

budaya, pertahanan, dan keamanan. 
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Adapun unsur-unsur dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA), menurut Muhidin 

dan Winata (2016:241), yakni: 

1. Jenis arsip (series), merupakan spesifikasi pengelompokan arsip yang 

didasarkan pada unit-unit informasi dan mencerminkan fungsi unit 

kerja karena kesamaan subyek (masalah), fungsi, hasil dari kegiatan 

yang sama atau saling berhubungan dengan yang lain. 

2. Jangka waktu simpan, yakni periode waktu penyimpanan arsip aktif 

dan arsip inaktif. Jangka waktu simpan aktif disimpan di Unit 

Pengolah dan masih dipergunakan sehari-hari sedangkan jangka 

waktu simpan inaktif disimpan di Unit Kearsipan karena frekuensi 

penggunaannya sudah menurun, tetapi sewaktu-waktu masih 

diperlukan. 

3. Keterangan nasib arsip, yakni tindak lanjut dari pengelolaan arsip 

setelah mencapai masa retensi arsip. Apakah arsip dimusnahkan, 

disimpan permanen atau dinilai kembali. Arsip yang dimusnahkan 

adalah arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi dan dapat 

dimusnahkan, arsip permanen (arsip statis) adalah arsip yang 

disimpan secara terus menerus di lembaga kearsipan dan arsip yang 

dinilai kembali adalah arsip yang kegunaannya perlu dipertimbangkan 

kembali setelah jangka waktunya telah habis. 

Arsip-arsip tercipta, sebagai akibat daripada pelaksanaan kegiatan fungsi 

organisasi. Besar kecilnya jumlah arsip yang tercipta ditentukan dari kegiatan 

yang dilaksanakan pada suatu organisasi. Peningkatan jumlah arsip yang tidak 

diimbangi dengan adanya kebijaksanaan penyusutan dan penghapusan arsip 

akan menimbulkan berbagai problema, karena pada dasarnya tidak semua arsip 
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perlu untuk disimpan selamanya. Menurut Barthos (2016:111) disamping 

masalah ruangan, maka akan melibatkan faktor lainnya seperti menyangkut 

biaya, peralatan, kepegawaian dan juga waktu. 

Berdasarkan ANRI: Modul Manajemen Jadwal Retensi Arsip (2009:22), 

tujuan pembuatan jadwal retensi arsip yakni untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi pencipta arsip dan memenuhi persyaratan hukum. Keuntungan yang 

dikemukakan oleh Sugiarto dan Wahyono (2015:94) serta Barthos (2015:111), 

apabila suatu organisasi memiliki Jadwal Retensi Arsip, yakni: 

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

tersimpan menjadi satu dengan arsip-arsip inaktif. 

2. Memudahkan pengelolaan dan pengawasan baik arsip aktif maupun 

inaktif. 

3. Memudahkan penemuan kembali arsip dengan demikian 

4. Akan meningkatkan efisiensi kerja 

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

ke Arsip Nasional R.I 

6. Menyelamatkan arsip-arsip yang bersifat permanen sebagai bahan 

bukti pertanggungjawaban di bidang pemerintahan. 

 

II.1.5 Penyusutan Arsip 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2015:86) penyusutan arsip merupakan kegiatan 

mengurangi jumlah arsip yang dikelola melalui kegiatan pemindahan, 

penyerahan ke pihak lain dan pemusnahan. Sedangkan dalam Undang-Undang 

No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 1 bab I ketentuan umum point ke-

23 disebutkan bahwa penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 
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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. 

Pemindahan merupakan tindakan internal organisasi, atau kegiatan 

pemindahan arsip dalam lingkup organisasi. Pemusnahan merupakan tindakan 

atau kegiatan pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan telah habis 

masa retensinya, menghancurkan baik fisik maupun informasinya sehingga tidak 

dapat dikenali lagi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Penyerahan adalah tindakan eksternal, yakni kegiatan 

penyerahan arsip oleh pencipta arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan ke 

lembaga kearsipan sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. 

Dalam buku Administrasi Kearsipan (Nur Baso, 1995:81), penyusutan 

arsip dilakukan 2 (dua) kali yakni pada unit pengolah atau unit kerja yang 

menerapkan sistem desentralisasi dan pada unit kearsipan atau tata usaha. 

Panitia penilai juga dibentuk menjadi panitia penilai di Unit Pengolah dan Panitia 

penilai di Unit kearsipan. 

Pada unit pengolah, panitia penilai akan memperoleh jenis-jenis arsip 

aktif dan arsip inaktif yang terdiri dari arsip inaktif penting, dan arsip inaktif tidak 

penting. Bagi arsip yang tidak penting dapat dimusnahkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan arsip inaktif penting yang sudah dikelompokkan 

berdasarkan jenis/pokok soal dan unsur-unsurnya dapat dipindahkan ke unit 

kearsipan dengan membuat berita acara pemindahan. 

Pada unit kearsipan arsip-arsip akan dimasukkan kedalam boks dan 

disusun di rak arsip yang telah dipersiapkan pada pusat penyimpanan arsip di 

instansi masing-masing.Arsip inaktif yang ada pada pusat penyimpanan arsip 
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dan sudah disimpan dalam jangka waktu tertentudisusutkan lagi dengan 

persiapan yang sama pada kegiatan penyusutan arsipdi unit pengolah yakni 

dengan mempersiapkan jadwal retensi arsip dan panitia penilai arsip inaktif. 

Proses penilaian arsip inaktif yakni dengan memilah-milah arsip yang 

memiliki masalah yang berbeda dan mengelompokkan pokok soal yang sama. 

Dari kelompok pokok soal yang sama akan dipilah kembali antara arsip yang 

masih inaktif dan arsip statis. Arsip-arsip yang masuk dalam kelompok arsip 

statis kemudian diseleksi kembali antara arsip statis yang tidak penting dan arsip 

statis penting yang memiliki nilai guna permanen.Arsip-arsip yang tidak penting 

dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melampirkan 

daftar pertelaan arsip dan berita acara pemusnahan arsip. 

Dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan dalam 

pasal 49 disebutkan penyusutan arsip 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 perundang-

undangan, dan 

3. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga 

kearsipan. 

Pada dasarnya, penyusutan arsip adalah upaya untuk mengurangi jumlah 

arsip dengan tujuan efisiensi dan penghematan bagi pemiliknya. Esensi dari 

penyusutan arsip adalah mengelola arsip sesuai dengan asas penyimpanan 

arsip sehingga pada instansi yang bersangkutan (creating agency) terdapat 

pengelolaan arsip secara efisien, yang tercermin pada penyimpanan arsip sekecil 

mungkin, namun informasi selengkap mungkin dimana semua arsip yang ada 
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masih memiliki nilai guna yang terkait dengan fungsi instansi 

(pemerintah/swasta) yang bersangkutan. 

 

II.1.5.1 Tujuan penyusutan arsip 

Menurut Muhidin dan Winata (2016:278), tujuan penyusutan arsip yaitu : 

1. Menghemat tempat, peralatan, dan biaya; 

2. Menggunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja; 

3. Memudahkan pengendalian arsip yang tercipta; 

4. Mempercepat dalam penemuan kembali; 

5. Menyelamatkan arsip yang bernilai guna permanen yang mempunyai 

nilai pertanggungjawaban nasional. 

Sedangkan Wursanto melihat tujuan penyusutan arsip dari 2 (dua) segi 

yakni: 

1. Segi administratif 

Dari segi administatif tujuan penyusutan arsip ialah : 

a. Menghindari pencampuradukan antara arsip-arsip yang masih 

aktif dengan arsip inaktif (semi statis) serta antara arsip yang 

bernilai penting dengan yang tidak penting. 

b. Memudahkan mencari kembali arsip jika sewaktu-waktu 

diperlukan 

c. Menghemat biaya, baik untuk membeli peralatan, pemeliharaan, 

kepegawaian dan lain-lain. 

d. File aktif akan lebih longgar untuk menampung bertambahnya 

arsip yang baru. 
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e. Untuk memantapkan jangka hidup arsip dan menempatkan arsip 

inaktif yang bernilai berkelanjutan di temoat yang lebih baik. 

f. Untuk memantapkan pemeliharaan arsip yang bernilai permanen, 

sehingga arsip tersebut dapat diperlukan dan diatur dengan baik, 

terlindung dari segala faktor bahaya dan untuk memudahkan 

pengiriman ke Arsip Nasional. 

2. Segi penelitian ilmiah 

Dari segi penelitian ilmiah tujuan penyusutan arsip ialah untuk 

membantu para ilmuan dalam mengadakan penelitian, terutama 

apabila arsip-arsip sudah mencapai masa statis karena kegunaannya 

akan menonjol dalam bidang penelitian ilmiah. 

Dengan demikian, tujuan dari penyusutan arsip untuk menghemat 

penggunaan sarana dan prasarana penyimpanan arsip, menekan biaya 

serendah mungkin dalam pengelolaan arsip, mewujudkan efisiensi dan 

efektivitas kerja organisasi, memudahkan dalam penemuan kembali arsip, 

menyelamatkan arsip yang bernilai guna dan sebagai bahan 

pertanggungjawaban organisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

 

II.1.5.2 Metode Penyusutan Arsip 

Sebelum pelaksanaan penyusutan arsip perlu kiranya untuk mengetahui 

metode-metode dalam pelaksanaan penyusutan arsip. Menurut Dewi dalam buku 

Manajemen Kearsipan (2011:176) dan Sedarmayanti dalam buku Tata Kearsipan 

(2015:130), terdapat 2 (dua) macam metode penyusutan arsip, yaitu : 
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1. Metode berkala 

Suatu metode penyusutan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, 

setelah masa penyimpanan telah berakhir, maka arsip disusutkan 

sekaligus pada periode tersebut.  

Metode berkala dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni: 

a. Metode berkala 1 kali dalam jangka waktu tertentu 

b. Metode berkala 2 kali dalam jangka waktu tertentu 

c. Metode berkala atas dasar waktu minimum-maksimum 

2. Metode berulang-ulang atau terus menerus 

Suatu metode penyusutan yang dilakukan secara langsung, tanpa 

menunggu periode tertentu. 

 

II.1.6 Kegiatan Penyusutan Arsip 

Beberapa hal yang dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan 

penyusutan arsip dalam Administrasi Kearsipan Nur Baso (1995:79),yakni: 

1. Jadwal retensi arsip. 

Merupakan daftar usia penyimpanan suatu arsip. Dalam penyusunan 

daftar retensi arsip sebaiknya dilakukan oleh suatu team yang 

hasilnya diketahui oleh pihak Arsip Nasional. 

2. Menentukan frekuensi kegunaan arsip. 

Membuat standard persentase pemakaian arsip sebagai bahan yang 

membantu dalam penilaian selain jadwal retensi arsip. Frekuensi 

kegunaannya atau permintaan arsip yang masih diatas 25% frekuensi 

masih tinggi dan belum dapat disebut inaktif, dan dapat dikatakan 

inaktif jika di bawah 25%. 
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3. Panitia penilai di Unit Pengolah 

Panitia penilai pada unit pengolah dan pada unit kearsipan yang 

menyimpan arsipnya secara desentralisasi akan memperoleh arsip 

aktif dan arsip inaktif dari hasil seleksi. 

4. Panitia Penilai di Unit Kearsipan 

Proses penilaian yang dilakukan yakni memisah-misahkan masalah 

yang berbeda dan mengelompokkan yang sama pokok soalnya. Dari 

kegiatan ini akan menghasilkan arsip inaktif dan arsip statis. 

Dalam menentukan kurun waktu penanganan arsip, perlu memperhatikan 

perkembangan katatanegaraan yang memberi pengaruh pada perubahan 

administrasi negara dan perubahan struktur organisasi ataupun sistem penataan 

arsip pada struktur organisasi ataupun Lembaga Negara/Badan Pemerintah yang 

bersangkutan (Barthos 2016:69). 

Pada dasarnya penyusutan arsip harus mencakup tiga kegiatan, yaitu 

pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan (Laksmi, dkk,2007:234). Menurut 

Sedarmayanti (2015:132), pelaksanaan penyusutan arsip dibagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu : 

1. Penyusutan arsip dari aktif ke inaktif; 

2. Pemusnahan arsip; dan 

3. Penyusutan arsip Instansi ke Arsip Nasional. 

Langkah-langkah khusus dalam pelaksanaan penyusutan arsip, yakni: 

1. Penyusutan dari arsip aktif ke arsip inaktif 

a. Memindahkan arsip dari file aktif ke file inaktif. 

b. Membuat daftar serah terima arsip dari unit arsip pengolah ke unit 

arsip pusat. 
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2. Pemusnahan arsip 

a. Membuat daftar arsip yang akan di musnahkan oleh 

Instansi/kantor/pencipta arsip. Daftar tersebut perlu mendapat 

pengesahan/persetujuan dari Arsip Nasional, untuk mencegah 

musnahnya arsip yang masih mempunyai nilai, menurut Arsip 

Nasional. 

b. Membuat berita acara pemusnahan arsip. 

c. Mengadakan pengawasan pada waktu pemusnahan arsip, untuk 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. (contoh : arsip tidak 

dimusnahkan, tetapi dijual). 

3. Penyusutan dari Instansi/Kantor ke Arsip Nasional 

a. Instansi/kantor membuat daftar arsip yang disusutkan dalam 

rangkap dua. 

b. Menandatangankan daftar tersebut kepada pihak Arsip Nasional 

sebagai tanda penyerahan arsip yang disusutkan. 

c. Daftar asli yang telah ditandatangani tersebut disimpan oleh 

instansi/kantor yang menyerahkan arsip sebagai bukti. 

 

II.1.6.1 Pemindahan Arsip 

Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip-arsip dari arsip 

aktif (sering digunakan) kepada arsip tak aktif (inaktif) karena tidak atau jarang 

sekali dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari (Sugiarto dan Wahyono, 

2015:87). Pemindahan arsip dapat juga berarti kegiatan memindahkan arsip-

arsip yang telah mencapai jangka waktu atau umur tertentu ke tempat lain 

(gudang arsip), sehingga filling cabinet (lemari/rak) yang dipakai dalam 
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pelaksanaan pekerjaan kearsipan sehari-hari dapat dipergunakan untuk 

penyimpanan arsip-arsip baru (Suparjati, 2000). 

Keuntungan pemindahan dan pemusnahan arsip (Zulkifli, 1998), yakni 

penghematan penggunaan ruangan kantor, penghematan pemakaian peralatan 

dan perlengkapan kearsipan, dan tempat arsip yang agak longgar akan 

memudahkan petugas bekerja dengan arsip. 

Menurut Sugiarto dan Wahyono, (2015:93) pemindahan dan atau 

pemusnahan arsip dapat dilakukan berdasarkan : 

1. Jadwal retensi 

Jadwal pemindahan dan pemusnahan arsip sesuai dengan lama 

masing-masing jenis arsip yang disimpan pada file aktif, file in-aktif 

dan kemudian dimusnahkan atau di abaikan. 

2. Pemindahan massal 

Pemindahan menurut jangka waktu/periode, dapat 6 bulan,1 tahun, 3 

tahun, 5tahun, dan sebagainya tergantungperaturan yang berlaku. 

3. Pemindahan individual 

Pemindahan arsip yang dilakukan tanpa berdasarkan waktu, tetapi 

berdasarkan selesainya sesuatu kegiatan. Misalnya arsip perkara. 

Adapun hal yang harus diperhatikan dalam pemindahan arsip dari unit 

pengolah ke unit kearsipan (Muhidin dan Winata, 2016:279), antara lain : 

1. Pemindahan arsip inaktif pada unit pengolah (unit kerja) di dalam 

organisasi menjadi tanggung jawab kepala unit kerja masing-masing. 

2. Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dilakukan dengan 

penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang 

dipindahkan 
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3. Berita acara pemindahan arsip inaktif ditandatangani oleh kepala 

satuan kerja dan kepala unit kearsipan 

4. Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk 

dan media arsip melalui kegiatan penyeleksian arsip inaktif, 

pembuatan daftar arsip inaktif yang dipindahkan dan penataan arsip 

inaktif yang akan dipindahkan 

5. Pemindahan arsip inaktif dilakukan terhadap arsip yang memiliki 

retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun yang dilakukan dari unit 

pengolah/unit kerja ke unit kearsipan dan arsip yang memiliki retensi 

sekurang-kurangnya 10 tahun dilakukan dari unit pengolah/unit kerja 

ke unit kearsipan dilakukan berkoordinasi dengan unIt kearsipan di 

tingkat lembaga kearsipan. 

 

II.1.6.2 Pemusnahan Arsip 

Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan secara fisik arsip 

yang sudah berakhir fungsinya serta tidak memiliki nilai guna (Sugiarto dan 

Wahyono, 2015:96). Pemusnahan arsip dilaksanakan oleh penanggung jawab 

pada satuan kerja, terhadap arsip-arsip tidak penting dan dilaksanakan 

berdasarkan pada daftar arsip-arsip yang akan dimusnahkan, pemusnahan arsip 

diketahui oleh pejabat-pejabat yang berwenang dan dilakukan dengan Berita 

Acara Pemusnahan Arsip. Pemusnahan arsip adalah salah satu kegiatan dalam 

penyusutan arsip yang bertujuan mengurangi jumlah arsip (Muhidin dan Winata, 

2016:279). 
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Kriteria arsip yang akan dimusnahkan dalam buku Manajemen Kearsipan 

Modern, Muhidin dan Winata (2016:279), yakni: 

1. Tidak memiliki nilai guna. 

2. Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan 

Jadwal Retensi Arsip. 

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

4. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. 

Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam kegiatan 

pemusnahan arsip (Muhidin dan Winata, 2016:279), yakni: 

1. Pemusnahan arsip pada pencipta arsip merupakan tanggung jawab 

pimpinan organisasi. 

2. Pemusnahan arsip dilakukan dengan pembentukan panitia penilaian 

arsip yang ditetapkan oleh pimpinan organisasi, dimana panitia 

penilaian arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur : 

a. Kepala unit kearsipan sebagai ketua untuk pemusnahan arsip 

yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. 

b. Kepala unit pengolah/unit kerja pemilik arsip yang akan 

dimusnahkan sebagai anggota. 

c. Kepala lembaga kearsipan sebagai ketua untuk pemusnahan 

arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) 

tahun 

d. Arsiparis sebagai anggota. 

3. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang memiliki retensi 10 

(sepuluh) tahun atau arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 

10 (sepuluh) tahun wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 
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4. Ketentuan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 

(sepuluh) tahun adalah pembentukan panitia penilai arsip, 

penyeleksian dan pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis 

pada unit kearsipan, permintaan persetujuan dari pimpinan satuan 

kerja kepada pimpinan organisasi, penilaian dan pertimbangan oleh 

panitia penilai arsip, persetujuan pemusnahan oleh pimpinan 

organisasi berdasarkan rekomendasi dari panitia penilai, penetapan 

arsip yang akan dimusnahkan oleh pimpinan organisasi, pemusnahan 

arsip dilakukan setelah mendapat persetujuan dan pertimbangan 

tertulis dari panitia penilai arsip dan persetujuan tertulis dari pimpinan 

organisasi, pelaksanaan pemusnahan oleh arsiparis dengan disertai 

berita acara dan daftar arsip yang dimusnahkan yang disaksikan oleh 

minimal 2 (dua) pejabat dari unit hukum dan/atau pengawasan 

lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan, pemusnahan arsip 

dilakukan secara total sehingga isi informasi arsip musnah dan tidak 

dapat direkonstruksi dan penyimpanan dokumentasi pelaksanaan 

pemusnahan arsip oleh unit kearsipan I. 

5. Ketentuan pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun adalah pembentukan panitia penilai 

arsip, penyelekseian dan pembuatan daftar arsip usul musnah oleh 

arsiparis pada unit kearsipan, penilaian dan pertimbangan oleh panitia 

penilaian arsip, permintaan persetujuan dari pimpinan organisasi 

kepada kepala ANRI, penetapan arsip yang akan dimusnahkan oleh 

pimpinan berdasarkan rekomendasi panitia penilai arsip, pemusnahan 

arsip dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari panitia 
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penilai arsip dan persetujuan tertulis dari kepala ANRI, pelaksanaan 

pemusnahan oleh arsiparis dengan disertai berita acara dan daftar 

arsip yang akan dimusnahkan yang disaksikan oleh minimal 2 (dua) 

pejabat dari unit huku dan/atau pengawasan dari organisasi yang 

bersangkutan, pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga isi 

informasi arsip musnah dan tidak dapat direkonstruksi dan 

penyimpanan dokumentasi pelaksanaan pemusnahan arsip oleh unit 

kearsipan. 

6. Unit kearsipan menyimpan dokumentasi pelaksanaan pemusnahan 

arsip sesuai dengan kewenangannya yang meliputi keputusan 

pembentukan panitia pemusnahan arsip, notulen rapat panitia 

pemusnahan arsip, usulan panitia pemusnahan kepada pimpinan 

pencipta arsip, keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan 

pelaksanaan pemusnahan arsip, berita acara pemusnahan arsip dan 

daftar arsip yang dimusnahkan. 

 Sedangkan menurut Barthos (2016:105) terdapat ketentuan lain yakni 

bilamana dalam penilaian arsip yang dimusnahkan terdapat keragu-raguan, 

maka dipergunakan nilai yang paling tinggi. 

Hal yang sama dikemukakan oleh Sulistyo-Basuki (2003:320) dan 

Sugiarto dan Wahyono dalam buku Manajemen Kearsipan Modern(2015:97), 

bahwa pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pembakaran 

Merupakan cara yang paling dikenal dalam memusnahkan arsip. Cara 

ini sering digunakan oleh petugas arsip namun dianggap kurang 

aman karena terkadang masih ada dokumen yang belum terbakar, 
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atau masih dapat dikenali, selain itu, dianggap kurang ramah 

lingkungan dan cara ini tidak mungkin dilakukan dalam gedung. 

2. Pencacahan 

Cara ini menggunakan alat pencacah, baik manual atau mesin 

penghancur kertas (paper shredder). Dengan menggunakan mesin 

pencacah kertas, dokumen akan terpotong-potong sehingga tidak 

bisa dikenali lagi. Mesin pencacah kertas banyak tersedia di toko, 

dengan merk dan harga yang bervariasi. 

3. Proses Kimiawi 

Pemusnahan arsip yang dilakukan dengan menggunakan bahan 

kimia guna melunakkan kertas dan melenyapkan tulisan. Penghancur 

lumat berbantuan kimiawi tersedia berbagai jenis, tergantung pada 

volume yang akan dimusnahkan. 

4. Pembuburan atau pulping 

Cara ini merupakan metode pemusnahan arsip yang ekonomis, 

aman, nyaman dan tak terulangkan. Arsip yang akan dimusnahkan 

dicampur dengan air kemudian dicacah dan disaring yang akan 

menghasilkan lapisan bubur kertas. Dengan menjadi bubur kertas, 

maka wujud asli dan isi arsip tidak akan dapat dikenali lagi. 

 

II.1.6.3 Penyerahan Arsip 

Kriteria arsip yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga 

kearsipan adalah yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, 

dan/atau berketerangan dipermanenkan oleh pencipta arsip sesuai Jadwal 

Retensi Arsip (Muhidin dan Winata, 2016:283). 
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Hal sama di kemukakan oleh Barthos (2016:105) dan Wursanto 

(1991:222) bahwa penyerahan arsip yang mempunyai nilai kegunaan sebagai 

bahan pertanggungjawaban Nasional dan sudah tidak diperlukan lagi untuk 

menyelenggarakan administrasi sehari-hari, setelah melampaui jangka waktu 

penyimpanannya, ditetapkan bagi arsip yang disimpan oleh Lembaga-Lembaga 

Negara atau Badan-badan Pemerintah di tingkat Pusat, harus diserahkan kepada 

Arsip Nasional Pusat. 

Penyerahan arsip statis dilakukan oleh pencipta arsip kepada lembaga 

kearsipan dan merupakan tanggung jawab pimpinan pencipta arsip, dilakukan 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 10 (Sepuluh) tahun dan bagi arsip yang 

disimpan oleh Badan-badan Pemerintahan di tingkat Daerah harus diserahkan 

kepada Arsip Nasional Daerah, yang dilaksanakan dengan membuat Berita 

Acara Penyerahan Arsip yang disertai Daftar Pertelaan Arsip yang diserahkan. 

Dalam Sugiarto dan Wahyono (2015:96), disebutkan bahwa sebelum 

melaksanakan penyerahan arsip, instansi yang bersangkutan meminta 

persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Arsip Nasional dengan jalan 

mengirimkan daftar arsip yang akan diserahkan dan apabila Kepala Arsip 

Nasional telah memberikan persetujuan, maka arsip-arsip dalam daftar tersebut 

sudah dapat diserahkan ke Arsip Nasional. Penyerahan ke Arsip Nasional 

dilakukan dengan membuat Berita Acara penyerahan Arsip yang ditanda tangani 

oleh pejabat dari kedua belah pihak (instansi yang menyerahkan arsip dan Arsip 

Nasional). 

Adapun prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyerahan arsip statis 

dalam buku Manajemen Kearsipan (Muhidin dan Winata, 2016:283), yakni: 
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1. Arsip statis yang diserahkan oleh pencipta arsip kepada lembaga 

kearsipan harus merupakan arsip yang autentik, terpercaya, utuh dan 

dapat digunakan. 

2. Penyerahan arsip statis wajib dilaksanakan oleh satuan kerja kepada 

LKPT dilakukan terhadap arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, 

telah habis retensinya dan/atau berketerangan dipermanenkan sesuai 

dengan JRA. 

3. Penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan menjadi tanggung 

jawab pimpinan satuan kerja. 

4. Arsip yang tercipta pada saat penyerahan arsip wajib disimpan oleh 

pencipta arsip dan lembaga kearsipan serta diperlakukan sebagai 

arsip vital. 

5. Arsip yang tercipta dari pelaksanaan penyerahan arsip meliputi 

keputusan pembentukan panitia penilai arsip, notulen rapat panitia 

penilai arsip pada saat melakukan penilaian, surat pertimbangan dari 

panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip, yang 

menyatakan bahwa arsip diusulkan untuk diserahkan telah memenuhi 

syarat untuk diserahkan, surat persetujuan dari kepala lembaga 

kearsipan, surat pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip 

yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan,  

 

II.1.7 Penyusutan Arsip Non-JRA 

Pada umumnya penyusutan arsip yang dilaksanakan tanpa berpedoman 

pada JRA, karena organisasi penyelenggara arsip tidak memiliki Jadwal Retensi 

Arsip, tidak melakukan penyusutan arsip secara periodik, dan kondisi arsip di 
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organisasi tersebut dalam keadaan kacau/tidak teratur. Berikut langkah-langkah 

penyusutan arsip yang belum memiliki Jadwal Retensi Arsip (Muhidin dan 

Winata, 2016:295), meliputi: 

1. Pendataan, untuk mengidentifikasi kondisi fisik arsip, tempat 

penyimpanan, media arsip, jumlah arsip yang ada di unit kerja, kurun 

waktu, sistem penataan, sarana temu balik arsip, asal arsip, lokasi 

arsip dan unit kerjanya. 

2. Penataan, merupakan kegiatan memisah-misahkan bahan yang 

dinyatakan sebagai non arsip, memilih dan menyingkirkan duplikasi 

arsip, mengelompokkan arsip berdasarkan medianya dan 

memberkaskan arsip berdasarkan pada sistem penataan aslinya 

(original order). 

3. Pendaftaran, merupakan kegiatan membuat daftar pertelaan arsip 

(DPA) yang ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah termasuk 

daftar arsip yang disimpan sementara. 

4. Penilaian, merupakan proses awal dalam kegiatan penyusutan arsip 

dan merupakan langkah penting untuk menjamin terpeliharanya 

informasi yang memiliki nilai guna bagi perkembangan dan 

kelangsungan hidup organisasi. 

5. Penyusutan, kegiatan pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan 

penyerahan arsip. 

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

penyusutan arsip terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama, yakni pelaksanaan 

pemindahan arsip-arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan atau dengan kata 

lain pemindahan arsip-arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, atau 
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dari kategori arsip aktif ke arsip inaktif, dan pelaksanaan penyerahan arsip yang 

memiliki nilai guna kesejarahan atau pertanggungjawaban nasional ke lembaga 

kearsipan baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi bahkan ke tingkat pusat yakni 

Arsip Nasional (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional serta kegiatan 

pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna. 

II.2 Kerangka Pikir  

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan diatas bahwa 

pentingnya penyusutan arsip untuk mengrangi penmpukan arsip yang tidak 

bernilai guna, Arsip mudah di tata, dan memudahkan penemuan kembali arsip 

dan arsip tidak banyak memakan tempat penyimpanan.  

Penyusutan Arsip meliputi pemindahan, pemusnahan dan penyerahan 

pelaksanaan kegiatan penyusutan berdasarkan aturan Undang-undang 43 tahun 

2009 tentang kearsipan dan untuk mengukur efektifnya penyusutan arsip penulis 

menggunakan menggunakan teori Richard M. Steers dengan indikator 

Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi untuk mengetahui efektifnya 

penyusutan Arsip Pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
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Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivitas menurut 

Richard M. Steers dalam Tangkilisan, (2005) : 
 

1. Pencapaian Tujuan  

2. Integrasi  

3. Adaptasi  

 
 

 

 

 

Efektivitas Penyusutan Arsip 
pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

Penyusutan Arsip yang efektif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

III.1 Tipe Dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode untuk 

menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan 

fenomena sosial tertentu secara terperinci, yang dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang ditelitisecara objektif 

atau dengan kata lain memberikan gambaran, penjelasan tentang keadaan 

sebenarnya dari objek yang diteliti secara tepat dan objektif. 

Dasar penelitian adalah teknik pengumpulan data serta wawancara 

kepada narasumber/informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal 

yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitan. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan 

kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk 

mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami 

Efektivitas Penyusutan Arsip pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan”. 

 

III.2 Lokasi Penelitian 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan 

VIII, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90254, Indonesia 
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III.3 Narasumber dan Informan 

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang 

berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana efektivitas 

penyusutan arsip pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan  

2. Kepala Sub Bagian Umum, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan 

3. Arsiparis pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan 

 

III.4 Jenis Dan Sumber Data 

Menurut Lofland dalam Lexi J. Moleong (2000:157) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan 

melalui 2 (dua) sumber data, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara kepada informan-informan yang terlibat dalam kegiatan 

penyusutan arsip pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan atau narasumber yang dianggap berpotensi dalam 

memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer yang 

diperoleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, literatur, 
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dokumen, atau data-data pendukung lainnya yang didapatkan melalui 

bahan bacaan, bahan pustaka dan laporan-laporan penelitian yang 

berkaitan dengan permasalah penelitian. 

 

III.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder penelitian 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu : 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama 

dalam penelitian kualitatif. Observasi merupakan metode penelitian 

yang menitikberatkan pada pengamatan secara langsung tentang 

permasalahan yang secara pasti berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab lisan antara 2 (dua) 

orang atau lebih secara langsung dan lebih mendalam terkait 

permasalahan penelitian guna menggali informasi yang relevan 

dengan tujuan penelitian. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000:150). 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni mengkaji dokumen baik berupa buku referensi 

maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian, 

guna melengkapi materi-materi yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 
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III.6 Deskripsi Fokus Penelitian 

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki 2 (dua) tujuan yaitu dapat 

membatasi bidang studi dan untuk memenuhi kriteria memasukkan–

mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2001:62). 

Dengan fokus penelitian dapat memperjelas ruang lingkup dalam pembahasan 

penelitian, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat 

umum, luas dan kurang relevan dengan tujuan penelitian. 

Fokus penelitian pada penelitian ini terkait dengan efektivitas penyusutan 

arsip menurut Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005), yang mengemukakan 

3 (tiga) indikator dalam efektivitas, sebagai berikut : 

1. Pencapaian tujuan 

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya dalam pencapaian 

tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar 

pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, 

baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun 

pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 

sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target 

kongkret. 

2. Integrasi 

Merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu 

organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan 

pengembangan konsensus. Integrasi disini menyangkut proses 

sosialisasi. 
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3. Adaptasi 

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program 

dengan keadaan di lapangan. 

 

III.7 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, 

pengamatan, sampai kepada penarikan kesimpulan. Data yang telah 

dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif dimana jenis data berbentuk informasi 

tulisan yang sifatnya bukan angka. Data yang diperoleh dikelompokkan, agar 

memudahkan dalam menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. 

Setelah dikelompokkan penulis menjabarkan dalam bentuk teks agar mudah 

dimengerti dan menarik kesimpulan dari data-data tersebut sehingga menjawab 

pokok masalah penelitian. 

Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu kepada beberapa 

tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa tahapan 

antara lain : 

1. Reduksi Data 

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya. Pengumpulan informasi 

melalui wawancara terhadap narasumber yang cocok/sesuai terhadap 

penelitian, melaksanakan observasi langsung ke lapangan untuk 

menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan informasi 

yang diharapkan. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif yang bertujuan 

mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih 

sehingga makin mudah untuk dipahami. Pada langkah ini, peneliti 

menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang 

memiliki makna dan memuat hubungan antara fenomena yang terjadi 

dan untuk menindaklanjuti/untuk mencapai tujuan penelitian guna 

tercapainya analisis kualitatif yang valid. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Setelah penyajian data selesai, peneliti mengambil kesimpulan yang 

didukung oleh data-data yang valid dan konsisten saat peneliti 

mengumpulkan data di lapangan (Sugiyono, 2010 : 337). Penarikan 

kesimpulan ini dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi 

berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga 

data dapat diuji validasinya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

IV.1 Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

Latar belakang terbentuknya kantor dinas pendidikan provinsi sulawesi 

selatan, yaitu pada masa terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) yang 

dikepalai oleh menteri pengajaran yang bernama Katoppo. Kantor wilayah pada 

waktu itu bertempat di gedung SMA Candra Kirana yang sekarang berada di 

jalan Sungai Tangka. Pada tahun 1946-1950, departemen pendidikan 

pengajaran dan kebudayaan berubah menjadi Inspektur Pendidikan Daerah 

Sulawesi Selatan yang dikepalai oleh Azis Nompo.  

Pada tahun 1950 Inspektur Pendidikan Di Daerah Sulawesi Selatan 

berubah namanya menjadi Kantor Jawatan Pengajaran Provinsi Sulawesi 

Selatan yang dikepalai oleh H. Sondat dan wakilnya Mangindaan. Kantor 

tersebut bertempat di Kantor Walikota Madya Tk. II Ujung pandang yang 

sekarang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. 

Pada tahun 1957 kantor tersebut berubah nama menjadi Perwakilan 

Departemen Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Tahun 1961 kantor tersebut dijabat oleh S.N. Turangan dan wakilnya H. Laside. 

Kemudian pada bulan agustus 1964, H. Laside diangkat sebagai kepala 

Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan sampai pada tahun 

1967 dan pada tahun itu juga jabatan diserahkan kepada Syamsudin Tang. 

Tahun 1968, kepala Perwakilan Departemen Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan 

diserahterimakan oleh Syamsudin Tang kepada E. Agus Salim Mokodompit, M. 

A. Sebagai Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 
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Repulik Indonesia. Pada tanggal 19 desember 1979 jabatan kepala Kantor 

Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan 

diserahkan kepada Drs. A. Rasyid yang sebelumnya sebagai staf ahli Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Di Jakarta. Tanggal 11 desember 1981 jabatan 

tersebut beralih dari Drs. A. Rasyid kepada Letkol Soepomo. Pada tanggal 22 

februari 1983 kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 

Provinsi Sulawesi Selatan diserah terimakan kepada Drs. Athaillah. Tahun 1987 

terjadi pergantian pimpinan dari Drs. Athaillah Kepada Drs. Aminuddin Mahmud. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor : 

09/mpk/1991 tanggal 17 februari 1991, jabatan kepala Kantor Wilayah 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan 

diserahterimakan dari Drs. Amiruddin Machmud kepada Drs. Abdul Djabbar. 

Selanjutnya, Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI nomor: 217/c/1993 

pergantian jabatan kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 januari 1994 dari Drs. 

Abdul Djabbar diganti oleh Drs. Amiruddin Maula yang sebelumnya menjabat 

sebagai kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan 

Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian jabatan kepala Kantor Wilayah 

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserah 

terimakan dari Drs. Amiruddin Maula kepada Ir. M. Arifin Thalib. 

Pada tanggal 1 januari 2001, jabatan kepala Kantor Wilayah Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan diserah terimakan dari Ir. 

H. M. Arifin Thalib kepada Drs. Ngaro, M.Pd. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 173/o/1983 tentang struktur organisasi 

vertikal, tata kerja kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan 
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Kebudayaan Sulawesi Selatan berubah nama menjadi Kantor Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabat oleh Drs. Ngaro, M. Pd dan wakilnya Drs. 

A. Muh. Noer Sanusi, M. Si.  

Pada tanggal 25 april 2003, Drs. H Ngaro, M.Pd. Menyelesaikan masa 

jabatannya sebagai kepala Dinas Pendidikan dan digantikan oleh Drs. H. A. Muh. 

Noer Sanusi, M.Si dan Drs. Hanafi Mappasomba, M.Pd. Sebagai wakilnya. 

Setelah tanggal 31 oktober 2005 Drs. H.A. Muh. Noer Sanusi, M.Si. Mengakhiri 

masa jabatannya dan diganti oleh Drs. H. A. Patabai Pabokori (hingga sekarang 

ini) yang sebelumnya menjadi bupati Kabupaten Bulukumba dan Drs. H. Hanafi 

Mappasomba tetap menjadi wakil kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan dan 

pada tanggal 1 november 2006 Drs. Hanafi Mappasompa, memasuki masa 

jabatan sehingga digantikan oleh Drs. Muh. Saleh Gottang. 

 

IV.2 Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

Visi 

Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus 

yang bermutu dan terjangkau bagi anak usia sekolah. 

Misi  

1. Memberikan pendidikan yang sesuai dengan nilai kemanusiaan. 

2. Memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi peserta didik 

berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

3. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan 

untuk menuju masyarakat yang demokratis. 

4. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan. 



51 
 

5. Mengembangkan pembaharuan manajemen pendidikan. 

6. Memberdayakan lembaga pendidikan sekolah maupun luar sekolah 

dan meningkatkan partisipasi masyarakat. 

7. Meningkatkan kesejahteraan sumber daya pendidikan. 

8. Mengembangkan sistem dan iklim pengawasan pendidikan yang lebih 

independen serta objektif. 

 

IV.3 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat 

berperan penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dengan adanya sumber 

daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dalam menjalankan tugas 

pokok dan fungsi organisasi dapat membantu dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

Data terakhir tahun 2017 jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan berdasarkan pangkat dan golongan. Berikut rekapitulasi data 

sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan, yakni: 

Tabel.1 

No Pangkat Golongan Jumlah 

1 Pembina Utama Gol IV/e - Orang 

2 Pembina Utama Madya Gol IV/d 1 Orang 

3 Pembina Utama Muda Gol IV/c 1 Orang 
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4 Pembina Tk.I Gol IV/b 19 Orang 

5 Pembina Gol IV/a 253 Orang 

6 Penata Tk.I Gol III/d 96 Orang 

7 Penata Gol III/c 87 Orang 

8 Penata Muda Tk.I Gol III/b 154 Orang 

9 Penata Muda Gol III/a 75 Orang 

10 Pengatur Tk.I Gol II/d 27 Orang 

11 Pengatur Gol II/c 16 Orang 

12 Pengatur Muda Tk.I Gol II/b 29 Orang 

13 Pengatur Muda Gol II/a 14 Orang 

14 Juru Tk.I Gol I/d 2 Orang 

15 Juru Gol I/c 1 Orang 

16 Juru Muda Tk.I Gol I/b - Orang 

17 Juru Muda Gol I/a - Orang 

Jumlah 

 

775 

 

Orang 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan  
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IV.4 Struktur Organisasi 

Gambar. 5 
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IV.5 Tugas Pokok Dan Fungsi 

Penelitian yang dilaksanakan pada ruang lingkup Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan difokuskan pada Sub Bagian Umum dan Unit 

Kearsipan. Berikut tugas pokok dan fungsi berdasarkan jabatannya, yakni : 

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian mempunyai tugas pokok melakukan urusan 

ketatausahaan, administrasi, pengadaan, pemeliharaan dan 

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola 

administrasi kepegawaian. 

Tugas pokok sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dirinci 

sebagai berikut : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas 

b. Mendistribusikan rtugas-tugas tertentu dan member petunjuk 

pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 

berjalan lancar 

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah 

dan belum dilaksanakan 

d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas untuk 

menghindari kesalahan 

e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya 

f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya 
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g. Melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan 

keluar 

h. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan 

pengelolaan perpustakaan 

i. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, 

kehumasan, dan keprotokolan 

j. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah 

tangga Dinas Pendidikan 

k. Mengordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan 

pengelolaan keamanan lingkup kantor 

l. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, 

pemeliharaan dan penghapusan barang 

m. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pendistribusian, pemeliharaan, inventarisai dan penghapusan 

barang 

n. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang 

serta menyusun laporan barang inventaris 

o. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir 

pegawai 

p. Meyiapkan bahan dan mengelola adminsitrasi surat tugas dan 

perjalanan dinas pegawai 

q. Menyiapkan bahan, mengordinasikan dan memfasilitasi kegiatan 

organisasi dan tatalaksana 

r. Menyiapkan bahan dan menyusun renacana formasi, informasi 

jabatan, dan besetting pegawai 
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s. Menyiapkan bahan dan mengelola adminsitrasi kepegawaian 

meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pension, penilaian 

pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa 

kerja, peralihan status, dan layanan administrasi kepegawaian 

lainnya 

t. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan 

tanda jasa pegawai negeri sipil 

u. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan 

kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil  

v. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian 

berbasis teknologi informasi 

w. Menghimpun dan menyosilisasikan peraturan perundang-

undangan dibidang kepegawaian 

x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagia Umum dan 

Kepegawaian dan memberikan sarana pertimbangan kepada 

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan 

y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan 

sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

2. Arsiparis di Unit Kearsipan 

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Arsiparis di Unit Kearsipan sebagai 

berikut; 

a. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri. 
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b. menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai 

alat bukti yangsah; 

c. menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan 

pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

d. menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk 

menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan 

rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik 

dan terpercaya; 

e. menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti 

pertanggung jawaban dalam kehidupan 

bermasyarakat,berbangsa,danbernegara; 

f. menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, 

sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai 

identitas dan jati diri bangsa;dan 

g. menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik 

dan terpercaya. 

Adapun hasil kerja dari arsiparis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan, yakni :  

a. Registrasi arsip; 

b. Daftar verifikasi arsip akti fyang autentik; 

c. Daftar arsip aktif; 

d. Daftar arsip inaktif; 

e. Daftar arsip dinamis yang dialih media; 
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f. Daftar arsip dinamis yang akan diautentikasi; 

g. Daftar arsip terjaga; 

h. Daftar salinan otentik arsip terjaga; 

i. Daftar arsip vital; 

j. Daftar arsip inaktif yang dipindahkan; 

k. Persetujuan (pertimbangan) jadwal retensi arsip/dokumen 

perusahaan. 

l. Persetujuan (pertimbangan) pemusnahan arsip/dokumen 

perusahaan; 

m. Daftar arsip yang dimusnahkan; 

n. Daftar arsip statis yang akan diserahkan; 

o. Laporan pelayanan arsip dinamis;dan 

p. Laporan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Seiring dengan berjalannya fungsi organisasi maka informasi yang cepat 

dan tepat sangat dibutuhkan dalam menunjang setiap kegiatan organisasi. 

Mengelola arsip dalam jumlah sedikit akan lebih mudah dibandingkan mengelola 

arsip dalam jumlah banyak. 

Penyusutan arsip merupakan komponen yang sangat penting dalam 

manajemen kearsipan karena kegiatan penyusutan arsip merupakan salah satu 

langkah dalam mengatasi masalah bertumpuknya atau bertimbunnya arsip yang 

semakin hari semakin meningkat. Kegiatan penyusutan arsip meliputi kegiatan 

pemindahan arsip, pemusnahan arsip dan kegiatan penyerahan arsip. Adapun 

indikator dalam mengukur efektivitas dari kegiatan penyusutan arsip yang ada 

pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Richard M. 

Steers dalam Tangkilisan (2005) meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan 

adaptasi. 

 

V.1 Pencapaian Tujuan 

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang 

harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin 

terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-

bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan 

terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan 

target kongkret. 
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Pencapaian tujuan adalah salah satu indikator untuk mengukur efektif 

tidaknya suatu kegiatan dalam organisasi. Untuk mengetahui efektivitas kegiatan 

penyusutan arsip, khususnya pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan, maka dilakukan wawancara terhadap beberapa narasumber 

atau informan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis, tanggal 28 

Desember 2017 pukul 09:00 WITA terkait dengan kegiatan penyusutan arsip, 

menurut informan HN selaku Fungsional Arsiparis pada Unit Kearsipan Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan bahwa : 

“Di sini itu dek, dilakukan penyusutan arsip untuk mengurangi arsip-arsip 
yang setiap hari ada (menumpuk), agar mudah ditemukan kembali, mudah di tata 
arsipnya dan tidak mengambil banyak tempat”. 

 
Hal yang sama juga di ungkapkan dari hasil wawancara terhadap 

informan AN selaku Fungsional Arsiparis pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 pukul 10:00 

WITA yang mengemukakan bahwa : 

“Untuk mengurangi arsip yang tidak bernilai guna, seperti surat 
undangan, surat salinan, surat copy-an dan proposal-proposal anak magang 
yang sudah lama, agar tempat penyimpanan arsip tidak penuh (arsip tidak 
memakan banyak tempat)”. 

  
Dan berdasarkan hasil wawancara terhadap informan PI selaku 

Fungsional Umum pada Unit Pengolah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan pada hari Jum’at, tanggal 19 Januari 2018 pukul 16:00 WITA, 

mengemukakan bahwa : 

“Kami di unit pengolah hanya melakukan penyusutan dari segi 
pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan berdasarkan SOP kami 
pemindahan arsip dilakukan 1 (satu) bulan sekali”. 

 
Selanjutnya beliau menambahkan bahwa : 
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“Sebelum arsip-arsipnya di pindahkan, terlebih dahulu arsip-arsipnya di 
seleksi, didata dan dibuatkan daftar arsip-arsip yang akan dipindahkan, 
kemudian diteruskan ke atasan, setelah ada persetujuan dari atasan, baru arsip-
arsipnya di pindahkan”. 

 
Adapun hal lain yang di ungkapkan oleh informan HN selaku Fungsional 

Arsiparis pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan terkait 

dengan kegiatan penyusutan arsip, yakni berdasarkan hasil wawancara pada 

hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 pukul 09:00 WITA, informan 

mengemukakan bahwa : 

“Sebelum dilakukan pemusnahan arsip terlebih dahulu dilakukan 
penilaian arsip untuk mengetahui nilai guna arsip, lalu disesuaikan dengan JRA 
untuk mengetahui jangka musnah suatu arsip lalu arsip itu dibuatkan (DPA) 
daftar pertelaan arsip setelah itu dibuatkan berita acara pemusnahan arsip. 
Pemusnahan arsip dilakukan pada tahun 2016 yang dilakukan di (DPK) Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Pemusnahan dilakukan 
dengan cara di bakar, arsip-arsip yang dimusnahkan itu seperti data pegawai 
yang telah pensiun, surat-surat undangan, dan salinan atau copy-an”. 

 
Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa : 

“Penyerahan arsip statis di (DPK) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
yaitu jenis-jenis arsip tua yang memiliki nilai sejarah yang dilakukan pada tahun 
2002, arsip yang di serahkan pada kegiatan itu adalah seperti Buku 1 Berita 
Acara Penyerahan Arsip Statis tahun 1987 s/d 1996 dan Buku 2 Daftar Arsip 
Statis tahun 1987 s/d 1996.” 

 
Dan hasil wawancara dengan informan NB selaku Fungsional Arsiparis 

pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari 

kamis 01 Februari 2018 pukul 10:00 WITA, mengemukakan bahwa :  

“Kegiatan penyusutan arsip disini (dinas Pendidikan) disebut dengan 
istilah penyempurnaan arsip jadi prosesnya itu pengambilan arsip di bagian tata 
usaha ke unit kearsipan (pemindahan), arsip yang in aktif dipisahkan dengan 
arsip yang aktif dan arsip yang sudah tidak berilai guna akan di kumpul dulu 
untuk nanti dimusnahkan”. 

 
Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa : 

“Pemindahan arsip biasa dilakukan 1 bulan sekali biasanya pegawai dari 
unit pengolah membawakan arsip tersebut beserta daftar arsipnya dan biasanya 
juga kami yang ke unit pengolah untuk mengambil arsip tersebut. Sedangkan 
untuk pemusnahan arsip baru dilakukan 1 kali pada tahun 2016 dan penyerahan 
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arsip ke DPK (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan) pernah dilakukan pada tahun 
pada tahun 2002”. 

 
Berikut hasil wawancara terkait kendala-kendala dalam kegiatan 

penyusutan arsip pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan. Adapun hasil wawancara terhadap informan SI selaku Kepala Sub 

Bagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis, 

tanggal 18 Januari 2018 pukul 17:00 WITA, mengemukakan bahwa : 

“Biasanya masih sering ditemukan kesalahan-kesalahan teknis seperti 
salah penulisan kode klasifikasi, penomoran surat dan salah penulisan perihal 
dalam pembuatan surat dikarenakan para pegawai staf masih terbiasa 
menggunakan aturan lama dalam pembuatan surat, sehingga surat kadang 
susah ditemukan jika diperlukan kembali”. 

 
Hal yang berbeda di ungkapkan oleh HN selaku Fungsional Arsiparis 

pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 pada Unit Kearsipan Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengemukakan bahwa : 

“Keterbatasan anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan penyusutan 
(kegiatan pemusnahan arsip) sehingga pelaksanaan penyusutan tidak berjalan 
dengan maksimal. Contohnya tidak semua arsip yang telah masuk ke dalam 
kategori musnah, dimusnahkan sehingga arsip-arsip yang tidak sempat 
dimusnahkan dianggarkan untuk periode tahun berikutnya atau kegiatan 
pemusnahan selanjutnya”. 

 
Hal yang berbeda juga di ungkapkan oleh informan AN selaku Fungsional 

Arsiparis pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada 

hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 pukul 10:00 WITA yang mengemukakan 

bahwa : 

“Di kantor ini khususnya Sarana dan prasarana dalam kegiatan 
penyusutan arsip itu masih kurang dari standar seperti ruang penyimpanan arsip 
dan tempat penyimpanan arsip yang masih belum memadai karena jumlah 
volume arsip dengan tempat penyimpanan arsip tidak seimbang sehingga masih 
banyak arsip yang menumpuk di sisi ruangan/sudut ruangan dan dibawah meja”. 
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Hal ini di pertegas oleh informan NB selaku Fungsional Arsiparis pada 

Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis, 

tanggal 01 Februari 2018 pukul 10:00 WITA, yang mengemukakan bahwa :  

“Arsip-arsip yang menumpuk di ruangan unit kearsipan adalah arsip-arsip 
kiriman dari seluruh kabupaten kota se-Sulawesi Selatan itu hal ini disebabkan 
karena adanya perubahan aturan/aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana dalam undang-undang 
tersebut mengembalikan beberapa kewenangan ke tingkat pusat, contohnya 
untuk tingkat SMA, SMK, SLTA seluruh kabupaten dan kota diambil alih oleh 
tingkat Provinsi (Dinas pendidikan Provinsi) sehingga seluruh data pegawai dan 
arsip-arsip sekolah yang ada di Kabupaten dan Kota dialihkan semua ke Dinas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Sehingga Ruangan/tempat Penyimpanan 
arsip tidak dapat menampung volume arsip yang begitu besar sehingga banyak 
arsip yang menumpuk di sisi ruangan dan dibawah meja”. 

 
Selanjutnya beliau menambahkan bahwa : 

“Untuk ruangan unit kearsipan kami sangat membutuhkan tenaga 
tambahan (SDM) karena rata-rata umur pegawai arsiparis disini telah menginjak 
masa-masa pensiun sudah tidak memiliki banyak tenaga dalam mengangkat 
volume arsip yang banyak”. 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan di temukan bahwa efektivitas dari kegiatan penyusutan 

arsip yang di ukur berdasarkan indikator pencapaian tujuan Richard M Steers 

sudah sesuai dengan tujuan dari kegiatan penyusutan arsip menurut Muhidin dan 

Winata (2016:278), yakni menghemat tempat, peralatan, dan biaya, 

menggunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja, memudahkan pengendalian 

arsip yang tercipta, mempercepat dalam penemuan kembali dan menyelamatkan 

arsip yang bernilai guna permanen yang mempunyai nilai pertanggungjawaban 

nasional. Dimana berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 

beberapa informan disebutkan bahwa tujuan dari kegiatan penyusutan arsip 

pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yakni untuk 

mengurangi volume arsip atau jumlah arsip arsip yang tidak bernilai guna, 
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memudahkan dalam penemuan kembali arsip, memudahkan dalam penataan 

arsip dan efisiensi sarana penyimpanan arsip. 

Adapun kegiatan penyusutan arsip yang dilakukan pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni dengan cara pemindahan 

arsip, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip ke lembaga kearsipan, dimana 

hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 

pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 point 23 bahwa penyusutan arsip 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. dan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 34 tahun 1979 tentang penyusutan arsip, 

dalam pasal 2 disebutkan bahwa penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan 

arsip dengan cara : 

1. Memindahkan arsip inaktif dari unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam 

lingkungan Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan 

Pemerintahan masing-masing, 

2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku, 

3. Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada Arsip Nasional. 

Sedangkan metode yang digunakan dalam kegiatan penyusutan arsip 

pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan 

metode berkala menurut Dewi (Manajemen Kearsipan, 2011:176) dan 

Sedarmayanti (Tata Kearsipan, 2015:130) yakni suatu metode penyusutan yang 

dilakukan dalam jangka waktu tertentu, setelah masa penyimpanan telah 

berakhir, maka arsip disusutkan sekaligus pada periode tersebut. 
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Namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan 

dari kegiatan penyusutan arsip pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan, yakni masih seringnya ditemukan kesalahan teknis dalam 

pembuatan surat seperti kesalahan dalam pembuatan kode klasifikasi, dan 

kesalahan penulisan perihal surat, selain itu sarana dan prasarana yang belum 

memadai, dan keterbatasan anggaran dalam kegiatan penyusutan arsip serta 

minimnya sumber daya manusia yang ada sehingga masih dibutuhkannya 

tenaga tambahan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan. 

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa pencapaian tujuan dalam penyusutan arsip pada Unit 

Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan 

tujuan dari penyusutan arsip namun belum efektif hal ini dikarenakan masih 

adanya kendala-kendala dalam pencapaian tujuan dari kegiatan penyusutan 

arsip yang ada pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

Adapun kegiatan dari penyusutan arsip yang ada pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang juga di sebut sebagai 

penyempurnaan arsip yang meliputi kegiatan penataan arsip, pengolahan arsip, 

pemindahan arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip dan 

penyerahan arsip ke Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi 

Selatan.  

 

V.2 Integrasi 

Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga 

menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi dimaknai sebagai penyesuaian di 

antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan bermasyarakat 
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sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian 

fungsi. Pengukuran integrasi terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. 

Integrasi menyangkut proses sosialisasi. 

Berikut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 10 

Januari 2018 pukul 10:00 WITA terhadap informan AN selaku Fungsional 

Arsiparis untuk mengetahui proses sosialisasi yang ada pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yakni : 

“Pernah dilakukannya sosialisasi tentang penyempurnaan arsip (sistem 
kearsipan) yang dilakukan di hotel pada tahun 2011. kami mengundang setiap 
perwakilan setiap bidang untuk menghadiri sosialisasi tersebut dan saya sebagai 
salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut dan proses kegiatan sosialisasi 
berjalan dengan baik dan lancar”. 

 
Hal yang sama juga di ungkapkan oleh informan NB selaku Fungsional 

ArsiParis yang dilakukan pada hari hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 pukul 

10:00 WITA yang mengemukakan : 

“Kami juga pernah melakukan sosialisasi bersama bagian staff umum 
tentang persuratan dan kearsipan yang dilakukan di lantai 2 Dinas Pendidikan 
Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 kami mengundang seluruh pegawai 
untuk menghadiri sosialisasi tersebut dan materi yang kami dibawakan saat itu 
pembuatan surat yang benar, penulisan kode klasifikasi yang benar, sistem 
pemberkasan, penataan arsip dinamis dll”. 

 
Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa : 

“Jika ada undangan dari DPK (Dinas perpustakaan dan Kearsipan) 
tentang sosialisasi aturan-aturan baru tentang kearsipan kami selalu ikut serta 
dan meminta izin untuk dibuatkan surat tugas menghadiri sosialisasi tersebut”. 

 
Hal berbeda juga di kemukakan oleh informan HN selaku Fungsional 

Arsiparis pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa : 

“Hubungan kami dengan sesama pegawai Dinas Pendidikan sangat baik 
dan ditambah lagi peran pimpinan sangat baik terhadap kegiatan-kegiatan yang 
kami ajukan, responnya cepat sehingga kegiatan cepat berjalan”. 



67 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa informan, 

di temukan bahwa efektivitas dari kegiatan penyusutan arsip pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang di ukur berdasarkan indikator 

integrasi Richard M Steers, sudah berjalan dimana Unit Kearsipan Dinas 

Pendidikan memiliki kemampuan dalam pengembangan di bidang kearsipan 

dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dan bekerja sama atau mengikuti 

kegiatan-kegiatan kearsipan yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan guna peningkatan penyelenggaraan 

kearsipan di lingkungannya. 

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 43 tahun 2009 

tentang Kearsipan dalam Bab III Penyelenggaraan Kearsipan, Bagian Keempat 

Unit Kearsipan di sebutkan dalam pasal 18 ayat 2 (dua) point d. bahwa unit 

kearsipan memiliki tugas melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka 

penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya. Dan terkait dengan kegiatan 

sosialisasi yang di adakan lembaga kearsipan dalam hal ini Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan, dalam Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Bab III 

Penyelenggaraan Kearsipan, Bagian Kesembilan Sosialisasi Kearsipan, pasal 36 

ayat 2 (dua) di sebutkan bahwa sosialisasi kearsipan dilakukan melalui 

pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta melalui penggunaan 

berbagai sarana media komunikasi dan informasi. 

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa integrasi (sosialisasi) pada unit kearsipan dilakukan 2 

(dua) kali yaitu sosialisasi tentang penyempurnaan arsip (sistem kearsipan) yang 

dilakukan di hotel pada tahun 2011, dan sosialisasi bersama bagian staff umum 
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tentang persuratan dan kearsipan yang dilakukan di lantai 2 Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013. Kegiatan sosialisasi tersebut 

berjalan dengan baik dan lancar karena adanya peran pimpinan (fast response) 

terhadap kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan khususnya terkait dengan 

kegiatan-kegiatan di bidang kearsipan dalam lingkup Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

 

V.3 Adaptasi 

Adaptasi merupakan salah satu bentuk penyesuaian terhadap lingkungan 

fisik, penyesuaian terhadap proses perubahan-perubahan aturan atau situasi, 

pemanfaatan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan organisasi. 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan 

keadaan di lapangan. 

Berikut hasil wawancara terkait adaptasi dalam kegiatan penyusutan 

arsip, pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menurut 

informan PI selaku Fungsional Umum dalam mengatasi kendala-kendala teknis 

pembuatan surat dan dalam kegiatan penyusutan arsip khususnya pada kegiatan 

pemindahan arsip, mengemukakan bahwa :  

“Kami disini setiap 1 (satu) bulan sekali melakukan pendataan ulang 
terhadap arsip-arsip yang ada di unit pengolah untuk memperbaiki kesalahan-
kesalahan teknis seperti salah penulisan kode klasifikasi dan perihal surat 
sebelum dilakukan pemindahan arsip ke unit kearsipan” 

.  
Hal tersebut dibenarkan oleh informan SI Selaku Kepala Sub Bagian 

Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan hasil 

wawancara pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 pukul 17:00 WITA, bahwa 

: 
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“Setiap arsip yang akan dipindahkan ke unit kearsipan, pegawai atau staff 
dari unit pengolah akan melaporkan dan meminta persetujuan melalui daftar-
daftar arsip yang akan dipindahkan ke unit kearsipan sebagai bahan 
pertanggung jawaban”. 

 
Hal yang berbeda di kemukakan oleh informan HN selaku Fungsional 

Arsiparis, dalam wawancara pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 bahwa 

dalam menimalisir kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan penyusutan 

arsip, sebagai berikut : 

“Kami tetap menjalankan tugas kami sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi kami walaupun keterbatasan anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan 
kegiatan, terkadang kami menekan biaya pengeluaran untuk meminimalisir 
penggunaan biaya yang berlebihan” 

. 
Adapun hasil wawancara dengan informan SN selaku Sekertaris Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jum’at, tanggal 26 Januari 2018 

pukul 17:00 WITA, mengemukakan bahwa :  

“Untuk kegiatan Kearsipan dikantor ini memiliki pedoman, regulasi 
terbaru, anggaran setiap pelaksanaan kegiatan, dilengkapi juga dengan sarana 
dan prasarana serta SDM (arsiparis)”. 

  
Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa : 

“Untuk sarana dan prasarana seperti ruang penyimpanan arsip saat ini 
sebenarnya masih gedung sementara karena kami sudah merencanakan untuk 
merenovasi/membuat ruang tempat penyimpanan baru khusus arsip yang sesuai 
dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan. Dan saya juga sudah 
mendengar keluhan dari pegawai Unit Kearsipan bahwa di Unit Kearsipan masih 
membutuhkan tenaga tambahan, mengingat pegawai yang ada di Unit Kearsipan 
sudah ada yang pensiun dan rata-rata umur pegawai di unit kearsipan sudah 
mendekati masa-masa pensiun. Ke depannya kami akan membicarakan kepada 
pimpinan (Kepala Dinas) dan bagian keuangan agar dibuatkan anggaran untuk 
dibukanya penerimaan tenaga honorer di unit kearsipan”. 

 
Hal tersebut dibenarkan oleh informan AN selaku Fungsional Arsiparis 

pada Unit Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam wawancara pada hari 

Rabu, tanggal 10 Januari 2018 pukul 10:00 WITA yang mengemukakan bahwa : 
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“Untuk sarana dan prasarana sudah ada contoh hasil gambar denah 
gedung penyimpanan arsip baru yang akan dibangun di Dinas Pendidikan 
Provinsi Suawesi Selatan yang telah diberikan oleh Pak Kepala Dinas 
Pendidikan provinsi Suawesi Selatan”. 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa informan, 

di temukan bahwa efektivitas dari kegiatan penyusutan arsip pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang di ukur berdasarkan indikator 

adaptasi menurut Richard M Steers, sudah baik namun belum efektif, hal ini 

dikarenakan adanya kesalahan-kesalahan teknis dan keterbatasan anggaran 

dalam pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip, walaupun demikian sumber daya 

manusia yang ada pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan tetap menjalankan kegiatan penyusutan arsip sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya masing-masing. 

Selain itu, adapun bentuk penyesuaian diri Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip 

yakni adanya upaya dalam meminimalisir kendala prasarana dan sumber daya 

manusia yang ada pada Unit Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

adanya pengadaan gedung atau prasarana dalam penyimpanan arsip dan 

pengadaan tenaga honorer pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

sebagai tenaga tambahan dalam kegiatan pengelolaan arsip, khususnya dalam 

kegiatan penyusutan arsip. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa indikator adaptasi dalam kegiatan penyusutan arsip pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan segala upaya untuk 

menimalisir hal-hal yang dapat menghambat jalannya kegiatan organisasi atau 

kegiatan yang ada pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi 

Selatan, sehingga kegiatan tetap berjalan. 
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V.4 Hasil Pengukuran Efektivitas Penyusutan Arsip 

Berdasasrkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Penyusutan 

Arsip pada dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Belum Efektif karna salah 

satu unsur penyusutan Arsip (pemusnahan) dari tiga indikator belum efektif 

belum berjalan dengan baik karna tidak sesuai dengan prosedur sehingga proses 

penyusutan arsip belum maksimal Untuk  lebih  jelasnya  penulis  akan  

menggambarkan pengukuran Efektivitas Penyusutan Arsip pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melalui tabel pengukuran sebagai 

berikut : 

Tabel  V.1  Pengukuran  Efektivitas  Penyusutan Arsip Pada Unit Kearsipan 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

 
 
No 

 
 
Sub bagian  

 
 
Penyusutan 
Arsip 

 
 
Indikator  

 
  Ukuran  

 
Efektivitas 

 
 

 
Alasan 

     
Efektif 
 

Tidak  
Efektif 

 

 
1.  
 

 
Unit Pengolah 

 
Pemindahan 

 
Pencapaian 
Tujuan 

 

√ 

 Berjalan dengan 
baik sesuai 
dengan prosedur  

  
 

 
 

 
Integrasi 

 

√ 

 Berjalan dengan 
baik sesuai 
dengan prosedur 

    
Adaptasi  

 

√ 

 Berjalan dengan 
baik sesuai 
dengan prosedur 

 
2. 

 
Unit Kearsipan  

 
Pemusnahan  

 
Pencapaian  
tujuan  

 
 

 

√ 

Belum dilakukan 
sesuai dengan 
prosedur  

    
Integrasi  

  

√ 

Belum dilakukan 
sesuai dengan 
prosedur 

    
Adaptasi  

  

√ 

Belum dilakukan 
sesuai dengan 
prosedur 
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3. 

 
Unit Kearsipan  

 
Penyerahan  

 
Pencapaian 
tujuan 

 

√ 

 Berjalan dengan 
baik sesuai 
dengan prosedur 

    
Integrasi 

 

√ 

 Berjalan dengan 
baik sesuai 
dengan prosedur 

    
Adaptasi  

 

√ 

 Berjalan dengan 
baik sesuai 
dengan prosedur 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 
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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Efektivitas Penyusutan Arsip Pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan telah berjalan dengan baik namun belum efektif. Hal 

ini dibuktikan dengan berdasar pada beberapa faktor yang telah dikemukakan 

oleh Richard M Steers (2005) yakni Pencapaian Tujuan, integrasi dan adaptasi. 

Dilihat dari pencapaian tujuan dalam penyusutan arsip dari segi pemindahan 

arsip dari unit pengolah ke unit kearsipan  sudah berjalan dengan baik karna 

sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku pemindahan Arsip dilakukan secara 

berkala satu bulan satu kali, pencapaian tujuan dari segi pemusnahan arsip 

sudah berjalan namun belum efektif hal ini di buktikan karna keterbatasan 

anggaran sehingga kegiatan pemusnahan belum berjalan dengan baik sehingga 

kegiatan pemusnahan dilakukan 2 kali dan kegiatan pemusnahan dianggarkan 

kembali ditahun berikutnya, pencapaian tujuan dari segi penyerahan arsip sudah 

berjalan dengan baik dan efektif hal ini di buktikan dengan dilakukannya 

penyerahan Arsip statis ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi 

Selatan dan sudah sesuai dengan aturan UU 43 tahun 2009 tentag kearsipan  

Indikator lainnya seperti integrasi / proses sosialisasi faktor ini juga sudah 

cukup baik hal ini dibuktikan dengan hubungan antar pegawai sangat baik dan 

peran pimpinan sangat baik terhadap kegiatan-kegiatan kearsipan dan 

prosesnya cepat di tindak lanjuti sehingga kegiatan cepat berjalan adapun proses 

integrasi dalam penyusutan arsip (pemindahan arsip) berjalan dengan baik hal ini 

dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi dalam peningkatan kualitas SDM 
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baik itu berupa pelatihan teknis dan sosialisasi aturan-aturan / kebijakan baru, 

dilain sisi proses integrasi penyusutan arsip dari segi pemusnahan arsip belum 

berjalan dengan baik hal ini dikarnakan proses pemusnahan arsip belum 

mengikuti aturan seperti tidak dilakukannya pembentukan panitia dalam 

pemusnahan arsip, tidak di undangnya biro hukum sebagai saksi dalam 

pemusnahan arsip sehingga pemusnahan arsip belum maksimal, adapun proses 

integrasi dalam penyerahan arsip sudah berjalan dengan baik kegiatan 

penyerahan arsip dilakukan terhadap arsip-arsip yang bernilai kesejarahan da n 

telah habis masa retensinya. Pegawai arsiparis dinas pendidikan 

mengkordinasikan terhadap arsiparis kantor dinas perpustakaan dan kearsipan 

untuk di serahkan arsip statis tersebut.  

Proses adaptasi penyusutan arisp dari segi pemindahan arsip sudah 

berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pengecekan / 

pendataan ulang terhadap arsip-arsip yang ingin dipindahkan untuk dilihat 

kondisi arsip apakah ada kesalahan teknis penulisan, prihal dan no surat untuk 

diperbaiki sebelum dilakukannya pemindahan arsip dan mengecek apakah ada 

arsip yang hilang, adaptasi dari segi pemusnahan belum berjalan dengan baik 

karna pemusnahan arsip belum dilakukan secara menyeluruh arsip yang belum 

sempat dimusnahkan diprogramkan untuk kegiatan tahun berikutnya, sedangkan 

proses adaptasi dari penyerahan arsip sudah berjalan dengan baik sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa proses 

kegiatan Penyusutan Arsip Pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan sudah berjalan namun belum efektif karena salah satu unsur 

dari penyusutan arsip yaitu pemusnahan dari 3 indikator Richard M. Steers 
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belum efektif sehingga penyusutan belum maksimal, penyusutan arsip bisa 

dikatakan efektif apabila pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip sudah 

berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur aturan yang ditetapkan. 

 

VI.2 Saran 

Adapun saran yang ingin penulis kemukakan yakni : 

1. Diharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah terkait 

ketesediaan dana atau anggaran dalam kegiatan di bidang kearsipan, 

sehingga ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan 

arsip dapat terpenuhi/memadai. 

2. Diharapkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan 

secara berkelanjutan/rutin terhadap sumber daya manusia yang ada 

pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga informasi 

mengenai pengelolaan arsip dapat up to date dan permasalahan-

permasalahan teknis dari sumber daya manusia yang masih 

menggunakan pola lama dapat di minimalisir. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pertanyaan untuk Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

terkait dengan Efektifitas Penyusutan Arsip. 

1. Kebijakan apa yang ada di Dinas Pendidikan Terkait Kearsipan? 

2. Apakah sudah ada SOP terkait Penyusutan arsip meliputi (Pemindahan, 

Pemusnahan, Penyerahan)?  

3. Apakah ada anggaran untuk Kegiatan dibidang Kearsipan?  

4. Sampai sejauhmana peran pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan 

kearsipan (respon)? 

 

B. Pertanyaan untuk Arsiparis pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan untuk mengetahui Efektivitas Penyusutan Arsip. 

1. Apa tujuan yang ingin di capai dalam kegiatan penyusutan arsip? 

2. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan Penyusutan 

Arsip? 

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan? 

4. Apakah pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan kearsipan, khususnya 

kegiatan Penyusutan Arsip? 

5. Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang 

dihadapi dalam proses pencapaian tujuan?  

6. Bagaimana hasil dari tingkat perkembangan dalam kegiatan penyusutan 

Arsip? 
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C. Pertanyaan untuk Pegawai/Staf pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi  

Selatan terkait dengan Efektivitas Penyusutan Arsip. 

1. Bagaimana sistem penciptaan arsip di Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan (arsip-arsip apa saja yang tercipta)? 

2. Bagaimana sistem penyusutan arsip di unit pengolah di Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan (aturan apa yang digunakan)? 

3. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan penyusutan arsip di unit 

pengolah (pemindahan, pemusnahan) Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan? 

4. Upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir kendala-kendala yang 

dihadapi dalam proses pencapaian tujuan? 

5. Bagaimana hasil dari tingkat perkembangan dalam kegiatan penyusutan? 
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1. Foto saat wawancara bersama narasumber Hj. Herlina, S.sos selaku 

Fungsional Arsiparis yang ada pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Foto saat wawancara bersama narasumber Dra. Hj Nurbasari, M.si selaku 

Fungsional Arsiparis yang ada pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan. 
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3. Foto saat wawancara bersama narasumber H. Alimuddin S.Sos selaku 

Fungsional Arsiparis yang ada pada Unit Kearsipan Dinas Pendidikan 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tempat penyimpanan arsip Aktif 
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5. Gedung tempat penyimpanan arsip In’aktif Dinas Pendidikan Provinsi Sul-Sel 
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6. Tempat penyimpanan arsip in’aktif 
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7. Foto saat wawancara bersama narasumberPatmawati T, SP.,MM selaku 

Fungsional Umumyang ada pada Unit pengolah (bagian umum) Dinas 

Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Foto saat wawancara bersama narasumberSuryadijaya Safaruddin, 

S.STP.,M.Siselaku Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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9. Buku Agenda Arsip yang Dipindahkan  
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10. Daftar Arsip yang Dimusnahkan  
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11. Berita Acara  Penyerahan Arsip   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


