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ABSTRAK 

Dr. Neti Karnati MPd.dkk. Implementasi Administrasi Perkantoran di 
Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)  Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ), Jakarta: 2014 
          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Administrasi 
Perkantoran di Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)  
Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sub fokus penelitian yaitu: pengelolaan 
surat masuk dan surat keluar, pengelolaan arsip dan sistem informasi 
manajemen di Bagian Tata usaha FIP UNJ. Pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode 
penelitian deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif dan metode deskriptif ini diharapkan adanya temuan penelitian 
yang lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan 
dapat tercapai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawan-cara, dan studi dokumentasi. Informan kunci yang ada di dalam 
penelitian ini adalah kepala bagian tata usaha FIP UNJ, ditambah dengan 
informan lainnya, yaitu Kasubag keuangan dan kepegawaian, Kasubag 
akademik, Kasubag kemahasiswaan, sekretaris dekan, tata usaha bagian 
admi-nistrasi surat menyurat, staff akademik. 
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Pengelolaan surat masuk 

dikelola dengan beberapa tahapan. Proses penerimaan surat  dibagian 

penerimaan surat dalam kantor TU FIP dan di sekretaris dekanat. Surat 

yang diterima kemudian disortir berdasarkan jenisnya, dicatat dalam buku 

agenda, discan untuk diarsipkan selanjutnya didistribusikan. Penerimaan 

surat dibagian sekretaris dicatat dibuku agenda surat masuk kemudian 

didistribusikan kepada pimpinan. (2) Pengelolaan surat keluar diawali dari 

pembuatan konsep surat oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris dekan 

atau Kasubag. Surat kemudian diberi nomor, dicatat, digandakan dan 

dicap, sebagian surat diarsipkan sebagian lagi didistribusikan kepada 

tujuan surat. (3) Pengelolaan arsip di bagian tata usaha FIP UNJ 

dilakukan secara desentralisasi, sistem penyimpanan arsip secara variasi, 

peralatan arsip masih manual sebagain besar, penyusutan arsip belum 

dilakukan secara sistematis, (4) Sistem informasi sebagai penunjang 

jalannya manajemen akademik di Tata Usaha FIP UNJ, dalam hal yaitu: 

(a) Pengumpulan data/informasi dilakukan secara manual dan 

komputerisasi maupun online, yang dilakukan oleh pelaksana teknis sub 

akademik  dan penerima surat FIP UNJ. Adapun data masuk melalui 

database siakad, penerima surat, dan portal layanan FIP UNJ; (b) 

Pengolahan data/informasi dilakukan sebagai pengarsipan secara 

komputerisasi maupun online yang dilakukan oleh pelaksana teknis sub 

akademik. Proses pengolahan dilakukan melalui database siakad dan 

portal layanan FIP UNJ untuk kemudian diolah sesuai kebutuhan 
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informasi; (c) Penyebaran data/informasi dilakukan secara manual dan 

komputerisasi maupun online, melalui media surat, portal layanan FIP 

UNJ, dan website FIP UNJ. Setiap media penyebar dikelola oleh masing-

masing pelaksana teknis yang ada di Tata Usaha FIP UNJ.  

 

Kata Kunci: Manajemen Perkantoran, Pengelolaan Surat Dinas, 
Pengelolaan Arsip, Sistem Informasi Manajemen 
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IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKANTORAN     

DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

 

Neti Karnati 1 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi administrasi perkantoran di 

Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Jakarta. Sub fokus 

penelitian yaitu: pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pengelolaan arsip dan sistem 

informasi manajemen di Bagian Tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan. Pendekatan 

penelitian  kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengum-ulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan kunci yang 

ada di dalam penelitian ini adalah kepala bagian tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan surat masuk dikelola dengan 

beberapa tahapan. Proses penerimaan surat  dibagian penerimaan surat dalam kantor 

Fakultas  dan di sekertaris dekanat. Surat yang diterima kemudian disortir berdasarkan 

jenisnya, dicatat dalam buku agenda, discan untuk diarsipkan selanjutnya 

didistribusikan. Penerimaan surat dibagian sekertaris dicatat di buku agenda surat 

masuk kemudian didistribusikan kepada pimpinan. (2) Pengelolaan surat keluar diawali 

dari pembuatan konsep surat oleh dekan, pembantu dekan, sekertaris dekan atau Kepala 

sub bagian Tata Usaha. Surat kemudian diberi nomor, dicatat, digandakan dan dicap, 

sebagian surat diarsipkan sebagian lagi didistribusikan kepada tujuan surat. (3) 

Pengelolaan arsip di bagian tata usaha Fakultas Ilmua Pendidikan Universitas Negeri 

Jakarta dilakukan secara desentralisasi, sistem penyimpanan arsip secara variasi, 

peralatan arsip masih manual sebagain besar, penyusutan arsip belum dilakukan secara 

sistematis, (4) Sistem informasi sebagai penunjang jalannya layanan akademik di Tata 

Usaha Fakultas llmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, dalam hal yaitu: (a) 

Pengumpulan data/informasi dilakukan secara manual dan komputerisasi maupun 

online, yang dilakukan oleh pelaksana teknis sub akademik  dan penerima surat 

Fakultas ilmu Pendidikan. Adapun data masuk melalui database SIAKAD, penerima 

surat, dan portal layanan Fakultas Ilmu Pendidikan; (b) Pengolahan data/informasi 

dilakukan sebagai pengarsipan secara komputerisasi maupun online yang dilakukan 

oleh pelaksana teknis sub akademik. Proses pengolahan dilakukan melalui database 

siakad dan portal layanan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk kemudian diolah sesuai 

kebutuhan informasi; (c) Penyebaran data/informasi dilakukan secara manual dan 

komputerisasi maupun online, melalui media surat, portal layanan Fakultas Ilmu 

Pendidikan, dan website Fakultas Ilmu Pendidikan. Setiap media penyebar dikelola oleh 

masing-masing pelaksana teknis yang ada di Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan.  

 

Kata Kunci: Manajemen Perkantoran, Pengelolaan Surat Dinas, Pengelolaan Arsip, 

Sistem Informasi Manajemen 
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Pendahuluan 

Sejak manusia lahir ke dunia ini, memerlukan bantuan orang lain. Hal ini yang 

menyebabkan manusia disebut mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial, maka manusia 

harus mampu bekerja sama. Kerja sama ini diperlukan sebagai cara untuk memenuhi 

semua kebutuhannya. Untuk bekerja sama manusia membentuk suatu organisasi yang 

bermacam-macam namanya. 

Salah satu faktor yang dapat memudahkan pencapaian tujuan organisasi, maka 

diperlukan adanya data dan informasi yang akurat dan lengkap. Dengan demikian 

terjadinya kelancaran kegiatan dalam organisasi adalah adanya ketertiban dan 

kelancaran dalam kegiatan administrasi perkantoran atau ketatauasahaan. Bagi suatu 

organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam administrasi perkantorannya  sangat 

penting dilaksanakan dengan baik, agar kegiatan pokok dari suatu organisasi berjalan 

dengan lancar dan dapat memberikan manfaat yang dibutuhkan.  

Tata Usaha atau kegiatan administrasi kantor dalam arti sempit dapat diartikan sebagai 

segenap aktifitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan 

menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi 2 Salah satu 

tugas tatausaha dari pengertian di atas berkaitan dengan keterangan, surat menyurat dan 

warkat-warkat yang dimiliki oleh organisasi, oleh karena itu tatausaha sering disebut 

pekerjaan tulis menulis maka tercipta warkat yang kemudian terkumpul menjadi arsip. 

Tata usaha  memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada pimpinan dan semua 

pegawai dalam  memperoleh data dan informasi yang  jika diperlukan oleh mereka. 

Kegiatan administrasi perkantoran atau ketatausahaan dalam arti luas meliputi: kegiatan 

sistem perencanaan kantor (menyusun SOP), pengorganisasian kantor, pengelolaam 

surat dinas, pengelolaan arsip, sistem informasi manajemen, pengelolaan perlengkapan 

kantor, pengeloaan keuangan, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut harus 

dilaksanakan sebaik-baiknya di bawah kepemimpinan kepala kantor atau kepala bagian 

tata usaha. 

                                                           
2 Tehe Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta: Liberty, tahun 1995, hal.13. 



Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua organisasi termasuk Fakultas Ilmu 

pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), secara struktural memiliki unit organisasi 

yaitu Bagian Tata Usaha. Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala bagian tata 

usaha. Bagian tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan  Universitas Negeri Jakarta memiliki 

tugas sebagai berikut:  

a. Menyusun program kerja tahunan bagian dan mempersiapkan bahan 

penyusunan program kerja tahunan Fakultas. 

b. Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan kegiatan Fakultas. 

c. Melaksanakan urusan surat-menyurat pengetikan dan penggandaan, ekspedisi 

dan kearsipan. 

d. Menghimpun, menelaah, dan menyebarluaskan peraturan perun-dang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Fakultas. 

e. Mempersiapakan penerimaan tamu pimpinan. 

f. Mengurus penyelenggaraan rapat dinas, upacara resmi dan perte-muan resmi 

lainnya. 

g. Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi penyusunan, perencanaan, 

penyimpanan, pendistribusian, perawatan, inventa-risasi, dan usul penghapusan 

barang perlengkapan/inventaris. 

h. Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan formasi, 

pengadaan, usul mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai. 

i. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan 

rencana penggunaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan monitor 

pelaksanaan anggaran. 

j. Menghimpun kerangka acuan untuk bahan usulan penyusunan anggaran rutin 

dan pembangunan serta penggunaan SPP/DPP 

k. Melaksanakan pemeliharaan dokumen, surat dan warkat yang berhubungan 

dengan kegiatan ketatausahaan. 

l. Melaksanakan urusan administrasi akademik yang meliputi pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, pengabdian, kepada masya-rakat dan sarana akademik. 

m. Melaksanakan urusan administrasi kemahasiswaan yang meliputi kegiatan 

penalaran, minat dan kesejahteraan mahasiswa. 

n. Melaksanakan administrasi hubungan dengan alumni. 

o. Melaksanakan urusan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama dalam 

rangka pengabdian masyarakat. 

p. Memelihara kebersihan, keindahan, dan keamanan ruang kantor, gedung, 

fasilitas umum, dan pertamanan. 

q. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian dan mempersiapkan 

penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Fakultas.3 

 

                                                           
3

 Tupoksi, Rincian Tugas badan Legsilatif eksekutif dan Pejabat Struktural UNJ, Jakarta: Tim Analisis jabatan, 2005. 



Sistem informasi manajemen (SIM), pengelolaan surat masuk dan surat keluar  dan 

pengeloaan arsip-arsip merupakan berapa bagian dari tugas pokok Bagian Tata Usaha 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, maka  perlu ditetapkan untuk 

masing-masing organisasi. Hal ini dikarenakan kantor  merupakan sumber data atau 

informasi bagi pimpinan dan para pegawai yang bermanfaat untuk kemajuan organisasi 

tersebut secara maksimal.  

Sumber data atau informasi yang digunakan salah satunya adalah surat-surat dinas yang 

ada dalam organisasi. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak 

dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta. Perkantoran sebagai salah 

satu bagian dari kerangka tubuh suatu organisasi, sangat berpengaruh penting dalam 

menunjang kelancaran jalannya pengelolaan surat. Salah satu fungsi dari bidang 

perkantoran di sini adalah melakukan korespondensi. Tugas korespondensi dalam 

administrasi perkantoran  antara lain menangani surat masuk, yang mencakup aktivitas 

antara lain mengumpulkan surat masuk, mengkla-sifikasikan surat, mengagendakan dan 

mendistribusikannya. Sedangkan untuk penanganan surat keluar, yang mencakup 

aktivitas antara lain mengkonsep surat, mengetik surat, pemberian nomor surat, 

pengesahan surat, mengagendakan, pengekspedisian dan pengiriman surat. Di sinilah 

letak pentingnya keberadaan bidang perkantoran  dalam menjalankan fungsinya sebagai 

salah satu urat nadi kelancaran suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi.  

Hasil grant tour ke tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan, menunjukkan pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar belum tertata dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan 

surat-surat sering terlambat sampainya ke  tata usaha jurusan dilingkungan fakultas. 

Surat-surat yang dikeluarkan oleh tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan sistematikanya 

sering tidak tepat, seperti surat kontrak pernah ditolak Pembantu Rektor  II, isi surat 

tidak jelas, surat undangan sering mendadak dan lain-lain. 

Jenis pekerjaan selanjutnya yang banyak dilaksanakan di berbagai kantor, baik kantor-

kantor pemerintah maupun swasta, ialah pekerjaan menyimpan warkat, arsip atau 

dikenal dengan istilah kearsipan. Kearsipan berperan sangat penting dalam administrasi. 

Peranan penting kearsipan dalam administrasi ialah sebagai pusat ingatan dan sumber 



informasi dalam rangka melakukan kegiatan perencanaan, penganalisaan, perumusan 

kebijaksanaan, pengambilan, dan pertanggung-jawaban dengan setepat-tepatnya. 

Meskipun kearsipan mempunyai peranan penting di dalam administrasi, tetapi ironisnya 

dewasa ini masih banyak kantor (pemerintah ataupun swasta) yang tidak melakukan 

penataan arsip dengan sebaik-baiknya. Masih banyak dijumpai arsip-arsip yang hanya 

ditumpuk di dalam gudang, sehingga arsip mudah dan cepat rusak, serta sulit untuk 

ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Termasuk pengelolaan arsip 

pada kantor Bagian Tata Usaha Fakulatas Ilmu Ppendidikan, masih perlu ditingkatkan 

efektivitasnya. Dengan adanya pengelolaan yang arsip yang efektif diharapkan 

pelayanan terhadap penyiapan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan dan 

semua staf dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.  

Beberapa faktor yang menyebabkan Bagian tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan belum 

atau tidak melakukan penataan arsip-arsipnya sebagaimana mestinya antara lain ialah 

karena kurang adanya kesadaran para pegawai, khususnya pimpinan kantor sendiri, 

akan pentingnya arsip di dalam administrasi. Di samping faktor sumber daya manusia 

terdapat juga faktor lain seperti faktor ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang 

masih kurang. Dengan demikiantidak heran kalo sering surat hilang atau susah dicari 

kembali jika suatu waktu diperlukan kembali. 

Sistem informasi manajemen (SIM)  pada bagian tata usaha juga merupakan salah satu 

kegiatan yang sangat diperlukan di era teknologi informasi yang semakin canggih. Tapi 

pada kenyaataannya di Fakultas Ilmu Pendidikan  sering informasi terlambat diterima 

dosen atau mahasiswa, internetnya susah diakses, SIAKAD sering lambat diakses, web. 

FIP tidak aktif dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik gambaran bahwa menjalankan kegiatan  surat-

menyurat , kearsipan dan sistem informasi manajemen yaitu harus berdasarkan kaidah 

yang telah ditetapkan oleh orga-nisasi maupun perusahaan sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan tata laksana surat dan kearsipan, mengingat pentingnya peranan surat-

menyurat dalam dan kearsipan dalam organisasi atau instansi maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji pengelolaan surat masuk dan keluar pada  kantor  bagian tata usaha 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 



Berdasarkan beberapa masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi fokus 

penelitian adalah implementasi administrasi perkantoran di bagian Tata Usaha FIP UNJ.  

Sedangkan yang menjadi sub fokus penelitian adalah: pengeloaan surat, dan 

pengelolaan arsip  dan sistem informasi manajemen di Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNJ.       

Pertanyaan penelitian sesuai dengan sub fokus penelitian, sebagai berikut: 1)Bagaimana  

pengeloaan surat masuk pada bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta? 2) Bagaimana pengeloaan surat keluar pada bagian Tata Usaha Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta? 3) Bagaimana  pengelolaan arsip di bagian 

tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta? 4)Bagaimana  sistem 

informasi manajemen pada bagian akademik di tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta? 5) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi 

administrasi perkantoran pada bagian tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta? 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakikat Administrasi Perkantoran 

Administrasi dalam pengertian sehari-hari sering disamakan dengan tata usaha, yaitu 

berupa kegiatan mencatat, mengumpulkan dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil 

kegiatan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. 4  Ini merupakan 

administrasi dalam pengertian sempit  bahkan saat ini administrasi sering dipersempit 

lagi dan disamakan dengan keuangan. Pada dasarnya administrasi memiliki makna yang 

lebih luas dari sekedar tata usaha.  

Dalam beberapa referansi istilah administrasi perkantoran sering juga disebut 

manajemen perkantoran. Edwin Robinson  mengatakan bahwa “Office management is 

corcerned with the direction and supervision of office work”.5 (manajemen perkantoran 

berkenaan dengan pengarahan  dan pengawasan terhadap pekerjaan perkantoran).   

Sedangkan The Liang Gie, menguraikan bahwa administrasi perkantoran atau 

manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorgani-sasi 

                                                           
4 Ahmad Fadli, Organisasi Administrasi (Jakarta: Manhalun nasyi-in Press, 2011), hlm.  29. 
5 Edwin, M. Robinson, Business Organization and Practice, 1976. Hlm 135. 



(mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi 

dan mengendalikan sampai menyelenggarakan secara tertib sesuatu hal.6 

 

Administrasi perkantoran dapat disintesiskan adalah segenap rangkaian kegiatan 

perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian terhadap 

pekerjaan perkantoran yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama 

mencapai tujuan kantor. Pekerjaan perkantoran menurut George Terry adalah sebagai 

berikut:“Office work includes verbal transmission of information and the producing of 

written records and report providing the means by which many items may be 

summarized quickly to supply a factual basis for managerial control”. 7  (Pekerjaan 

perkantoran meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-

warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan 

cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontral dari pimpinan). 

Pekerjaan perkantoran dalam The Liang Gei dapat disebut juga dengan tata usaha. 

Terdapat bermacam-macam  kegiatan dari tata usaha atau pekerjaan perkantoran. 

 

Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang 

kepala kantor. Fungsi  atau tugas dari administrator perkan-toran dan sekaligus 

merupakan ruang lingkup dari administrasi perkantoran.  Ruang lingkup administrasi 

perkantoran adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan perkantoran pada umumnya (menerima, mencatan, mengolah, 

menggandakan, mengirim dan menyimpan semua keterangan). 

2. Sistem informasi manajemen perkantoran 

3. Organisasi perkantoran 

4. Komunikasi perkantoran 

5. Pelaporan manajerial 

6. Manajemen kearsipan 

7. Pengawasan perkantoran 

8. Penyederhanaan pekerjaan perkantaoran 

9. Tata ruang kantor 

10. Perlengkapan perkantoran 

11. Studi perkantoran8 

                                                           
6 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Jogyakarta; Libert, 1995. Hlm11. 
7 Ibid.hlml.22. 

 
8 Ibid. hal. 20. 



Semua ruang lingkup administrasi perkantoran tersebut harus diatur sedemikian rupa 

melalui fungsi-fungsi administrasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian dan pengawasan.  

            

Hakikat Pengelolaan Surat 

Surat adalah alat komunikasi yang diberikan dari satu pihak kepihak lain untuk 

menyampaikan warta atau pesan.9 Sedangkan berdasarkan keputusan Menpan No. 71 

tahun 1993 tentang pedoman umum tata persuratan dinas disebutkan bahwa surat adalah 

pernyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan sebagai sarana 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain sesuai dengan 

ketentuan yang  berlaku. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa surat adalah 

alat komunikasi secara tertulis yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. 

 

Surat merupakan alat komunikasi secara tertulis yang memiliki kelebihan tersendiri 

karena dapat merekam informasi secara panjang lebar, terperinci namun tetap ekonomis. 

Surat-menyurat merupakan kegiatan yang bukan hanya menerima dan mengirim surat, 

baik itu surat masuk maupun surat keluar akan tetapi juga meliputi kegiatan 

penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, ke unit-unit kerja 

dalam lingkungan instansi dan pengiriman surat keluar.  

1. Pengelolaan Surat Masuk 

Sebagai alat komunikasi tertulis tentunya tujuan, sifat dan informasi yang disampaikan 

melalui surat sangat beragam. Keberagaman ini menuntut adanya pengelompokan untuk 

memudahkan mengetahui jenisnya. Dengan demikian semua surat yang masuk dan 

keluar dari setiap organisasi harus diatur atau dikelola sedemikian rupa. 

 

Menurut I.G. Wusanto surat masuk merupakan sarana komunikasi tertulis yang di 

terima dari instansi lain atau dari perorangan. Surat masuk adalah semua jenis surat 

yang di terima dari instansi lain maupun dari perorangan, baik yang di terima melalui 

pos (kantor pos) maupun yang di terima dari kurir (pengirim surat) dengan 

menggunakan buku pengiriman (ekspedisi). 10  Pengurusan dan pengendalian surat 

                                                           
9 Saiman,Manajemen Sekretarsi (Malang: UMM Press, 2002),  hlm 75. 
10 Ignatius Wursanto, Kearsipan 1 (yogyakarta: Karnisius, 2003), hlm. 108. 



masuk dalam suatu instansi dapat digolongkan menurut penggolongan jenis surat, yaitu 

surat penting, surat biasa rutin, surat rahasia, serta surat pribadi. Langkah-langkah 

pengelolaan surat masuk terdiri dari: 

a. Penyortiran Surat 

Penyortiran Surat masuk adalah kegiatan memisahkan surat-surat yang di terima 

dari kantor atau instansi lain ke dalam kelompok atau golongan-golongan yang telah 

ditentukan. Surat-surat masuk dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu : 

1) Surat pribadi 

2)  Surat dinas 

3) Surat-surat dinas maupun surat-surat pribadi yang harus dikembalikan karena 

salah alamat. 

b. Pembukaan Surat 

         Pembukaan Surat yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas dalam 

bidang kearsipan untuk mengeluarkan surat dari dalam sampul atau dari dalam amplop 

untuk diadakan pemprosesan lebih lanjut. 

c. Pencatatan Surat Masuk 

         Setelah surat-surat dikeluarkan dari sampul, sebelum surat-surat tersebut 

disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan perlu diadakan pencatatan seperlunya. 

Surat-surat dinas penting dicatat dalam kartu kendali (control card), sedangkan surat-

surat biasa dan rutin cukup dicatat pada kartu atau lembar pengantar. 

d. Pengarahan Surat Masuk 

Pengarahan surat masuk yaitu kegiatan mengarah surat, agar surat dapat segera di 

tindak lanjuti. Pengelolaan surat masuk di lingkungan Perguruan tinggi dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut: 

1)  Surat Masuk Penting 

a) Pengarahan Surat Masuk Penting 

(1) Surat-surat yang telah digolongkan dalam surat penting oleh pencatat di catat dalam 

kartu kendali rangkap tiga. 

(2) Surat-surat beserta tiga kartu kendali diteruskan kepada pengarah   surat. 

(3) Pengarah surat mengadakan pemeriksaan, apakah pengisian kolom-kolom tersebut 

sudah benar. 

(4) Setelah dianggap benar, kemudian pengarah mengisi kolom kepada, dengan 

menuliskan nama pejabat atau unit kerja yang akan menerima surat – surat tersebut. 

(5) Surat – surat berikut dua kartu kendali (kartu kendali II dan III) oleh pengarah 

disampaikan kepada pejabat pengolah surat-surat tersebutmelalui pengantar surat, 



kartu kendali I tetap berada di tangan pengarah surat untuk di arsip sebagai alat 

kontrol. 

(6) Kartu kendali II dan III diteruskan ke Unit Pengelola. Selanjutnya kartu kendali II 

diserahkan kepada penata arsip yang berfungsi sebagai pengganti arsip yang masih 

dalam proses.11 

2) Surat Masuk Biasa 

a) Pengarahan Surat Masuk Biasa 

(1) Setelah surat-surat di catat dalam lembar pengantar (rangkap II), surat-surat 

tersebut disampaikan pada unit pengolah. 

(2) Unit Pengolah mengisi lembar pengantar tanggal, dan jam terima surat, nama 

jabatan serta tanda tangan pada kolom yang tersedia. 

(3) Selanjutnya lembar pengantar I dikembalikan ke pencatat dan lembar pengantar II 

di simpan oleh unit pengolah.12 

3) Surat Masuk Rahasia 

a) Pengarahan Surat Masuk Rahasia 

(1) Setelah surat-surat di catat dalam lembar pengantar surat rahasia rangkap II, surat – 

surat tersebut disampaikan kepada Unit Pengelola. 

(2) Unit Pengelola mengisi tanggal, jam terima surat, nama dan tanda tangan pada 

kolom yang tersedia. 

(3) Selanjutnya lembar pengantar I dikembalikan ke pencatat. 

(4) Lembar pengantar II di simpan oleh Unit Pengolah. 13 

 

2. Pengelolaan  surat keluar  

          Surat keluar merupakan surat yang dikirimkan keluar organisasi. Pengelolan surat 

keluar harus dipahami oleh seluruh staf tata usaha. Langkah-langkah pengelolaan surat 

keluar meliputi:  

a. Pembuatan konsep surat 

Ada tiga cara untuk membuat konsep surat yaitu : 

a) Konsep surat dibuat oleh pimpinan 

b) Konsep surat dibuat oleh bawahan 

c) Konsep surat dibuat dengan cara mendikte 

b. Pengetikan konsep surat 

Pengetikan konsep surat melalui proses sebagai berikut :  

a) Persetujuan konsep 

b) Pengiriman konsep surat 

c) Pemeriksaan hasil pengetikan 

d) Penandatanganan surat 

c. Pengiriman surat 

a) Pemberian cap 

b) Pengetikan amplop atau sampul surat 

c) Pemeriksaan surat 

                                                           
11UNJ. Buku Pedoman Surat Menyurat di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jakarta: UNJ, tahun 2012 
12 Ibid. 
13 Ibid. 



d) Melipat surat 

e) Menutup amplop 

f) Menempelkan perangko14 

d. Pengendalian surat keluar 

Pengendalian surat keluar penting di bedakan menjadi dua sistem  yaitu:  

(1) Sistem sentralisasi 

           Pengurusan surat-menyurat dengan sistem sentralisasi adalah sistem pengurusan 

surat-menyurat yang dipusatkan pada suatu unit tertentu. Prosedur pencatatan yang 

dilakukan antara lain: 

(a) Konsep surat tetap dibuat oleh unit pengolah. 

(b) Setelah konsep surat diketik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, 

kemudian diserahkan kepada unit kearsipan. 

(c) Oleh unit kearsipan surat tersebut diberi nomor dan dicatat dalam kartu kendali 

rangkap tiga. 

(d) Setelah dicatat, kartu kendali II dan III beriku tembusannya disampaikan kepada 

pengolah. 

(e) Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, kartu kendali diparaf  oleh pengolah. 

(f) Kartu kendali II kemudian dikembalikan kepada pencatat untuk diserahkan kepada 

unit kearsipan dan disimpan sebagai pengganti arsip. Untuk kartu kendali I tetap 

disimpan oleh pencatat. 

(g) Setelah surat siap dikirim (diberi nomor, tanggal, dibuatkan sampul dan 

sebagainya) diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dikirim melalui kurir atau 

melalui pos. 

(2)  Sistem desentralisasi 

Pengurusan surat-menyurat secara desentralisasi adalah pengurusan surat dengan 

memberikan kewenangan kepada setiap unit kerja (unit pengolah) untuk mengadakan 

pengurusan sendiri tentang surat-menyurat. Prosedur pencatatan surat keluar penting, 

antara lain : 

a) Masing-masing unit kerja membuat konsep surat sendiri. 

b)  Setelah konsep surat selesai diketik dan ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang, masing-masing unit kerja mencatat surat tersebut dalam kartu kendali. 

                                                           
14 Ibid. 



c)  Setelah kartu kendali diisi, surat berikut tiga kartu kendali tersebut diserahkan 

kepada pencatat. 

d) Setelah tembusan surat dibubuhi cap, tanggal dan jam pengiriman berikut kartu 

kendali II dan III disampaikan kepada pengolah. 

e) Kartu kendali II langsung dikembalikan kepada pencatat kemudian diteruskan 

kepada unit kearsipan untuk disimpan sebagai pengganti arsip. Untuk tembusan 

surat dan kartu kendali III disimpan pengolah, kartu kendali I diteruskan ke 

pengarah. 

f) Setelah surat siap dikirim, diberikan kepada bagian ekspedisi untuk dikirim. 

b) Surat keluar biasa 

(1) Untuk surat keluar biasa, segala sesuatunya disiapkan oleh unit pengolah. 

(2) Setelah konsep selesai diketik, ditanda tangani dan sebagainya, unit pengolah 

mencatat surat keluar biasa tersebut dalam dua lembar pengantar surat biasa. 

(3) Surat asli dan tembusannya (arsip / pertinggal) disampaikan kepada pencatat pada 

unit kearsipan untuk diberi stempel Dinas. 

(4) Tembusan dikembalikan kepada pengolah berikut lembar pengantar surat biasa II, 

untuk di file sebagai arsip aktif. Sedangkan lembar pengantar surat biasa I disimpan 

oleh pencatat sebagai bukti pengiriman. 

(5) Surat aslinya diberikan kepada petugas pengiriman surat, kemudian petugas 

mengadakan penelitian seperlunya untuk mengetahui kalau-kalau pada surat 

tersebut masih terdapat kekurangan. Setelah dinyatakan lengkap, petugas 

menyiapkan sampul surat dan diketik alamatnya. 

c) Surat keluar rahasia 

(1) Konsep surat keluar dibuat oleh pimpinan unit pengolah yang bersangkutan. 

(2) Setelah konsep surat rahasia tersebut selesai diketik, kemudian diberi nomor, cap, 

dan sekaligus dibuatkan sampulnya. 

(3) Surat tersebut kemudian dicatat dalam lembar pengantar surat keluar rahasia 

rangkap dua. 

(4) Surat asli dimasukkan dalam amplop, kemudian diteruskan kepada ekspedisi untuk 

dikirim. 

(5) Oleh petugas ekspedisi surat tersebut tidak diteliti, karena dalam keadaan tertutup. 



(6) Lembar pengantar diberikan kepada pengarah, kemudian diteruskan kepada penata 

arsip untuk difile. 

(7) Surat tembusan berikut lembar pengantar II tetap disimpan oleh pengolah sebagai 

arsip aktif 

e. Pengiriman surat 

          Setelah surat siap dikirim (diberi nomor, tanggal, disampuli) untuk selanjutnya 

diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dikirim melalui kurir / melalui pos. Proses 

pengurusan surat keluar menurut Sularso Mulyono dkk (1985 : 11), antara lain : 

a) Pembuatan konsep 

Pimpinan bagian pengolah membuat konsep sendiri kemudian dikirim ke Tata 

Usaha untuk diketik. Atau atas dasar surat masuk memberikan disposisi dan minta 

pelaksana pengolah membuat konsepnya. 

b) Pengetikan Pelaksana pengolah sesuai dengan isi disposisi membuat konsep dan 

diserahkan kembali ke pimpinan ke pimpinan apakah konsep yang dibuat sudah 

sesuai atau belum. Kemudian konsep diteruskan ke Tata Usaha untuk diketik. 

c) Pengoreksian 

Tata Usaha pengolah setelah selesai mengetik dan setelah   dikoreksi dikirim ke 

pimpinan pengolah hasil ketikan tersebut. 

d) Pencatatan 

Bagian pencatatan menerima surat dari Tata Usaha yang rangkapnya menurut 

kebutuhan, kemudian mencatat ke kartu kendali (rangkap 3), tetapi kalau 

menggunakan lembar pengantar rangkapnya hanya 2, bagian pencatat meneruskan 

ke bagian pengiriman dan pertinggalnya di kirim ke penata arsip melalui Tata 

Usaha pengolah dengan disertai 2 lembar kartu kendali. Lembar ketiga di tinggal di 

Tata Usaha pengolah, lembar kedua kartu kendali di simpan di penata arsip 

sedangkan lembar pertama disimpannya. 

e) Pengiriman 

Bagian pengiriman menerima surat asli dan tembusantembusan sesuai dengan 

keperluan 

 

Hakekat Pengelolaan Arsip 



Manajemen mencakup proses pengelolaan, pengurusan, penataan, pengaturan tentang 

suatu hal. Menurut Suharsimi manajemen dapat dikatakan sebagai pelaksanaan fungsi-

fungsi perencanaan (penetapan apa yang dilakukan), pengorganisasian, (perancangan 

dan penugasan), pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.15 

 

Setelah dikemukakan tentang pengertian manajemen berikut pengertian pengelolaan 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “pengurusan” 16 . Dengan demikian, 

pengelolaan adalah proses pengaturan, penyimpanan dan perawatan sesuatu hal untuk 

mendukung suatu kegiatan guna mencapai tujuan. Secara estimologi istilah Arsip 

berasal dari kata Archeion (Bahasa Yunani) dan Archivum (Bahasa Latin) artinya kantor 

pemerintah dan kertas yang disimpan dikantor tersebut, yang semula diterapkan pada 

records/rekaman pemerintah (arsip).17 

 

Menurut  Basir Barthos dalam Manajemen Kearsipan Setiap catatan tertulis baik dalam 

bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai subyek 

(pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat untuk membantu daya ingatan orang 

(itu) pula.18 Kemudian pengertian arsip juga dikemukakan oleh Liang Gie arsip dalam 

bukunya Administrasi Perkantoran Modern: arsip adalah suatu kumpulan warkat yang 

disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali 

diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali.19 

 

Jadi, dapat disimpulkan arsip adalah kumpulan dokumen baik berupa tulisan maupun 

benda atau gambar yang disimpan secara sistematis dan dipelihara di tempat khusus 

agar dapat dengan cepat ditemukan kembali, dibuat untuk membantu daya ingatan 

seseorang karena arsip mempunyai nilai kegunaan bagi sebuah lembaga. 

 

                                                           
15 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Materi (Jakarta: Prima Karya, 1995) hlm3. 
16 W.J.S.Poerwadamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h.469. 
17Pengantar Kearsipan dan Dokumentasi.http://arsipdandok.blogspot.com/  (Diakses tanggal 20 Maret 2014) 
18Dewi Irra Chrisyanti, Manajemen Kearsipan (Surabaya:Prestasi Pustaka, 2011) hlm1. 
19 The Liang Gie,Administrasi Perkantoran Modern (Yogjakarta:Liberty, 2007) hlm118. 
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Menurut UU no.7 tahun 1971 pasal 3 mengenai tujuan arsip adalah Menjamin 

keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraa kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggung-

jawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.20 

1) Menyampaikan surat dengan aman dan mudah selama di perlukan. 

2) Menyiapkan surat setiap saat di perlukan. 

3) Pengumpulan bahan-bahan yang menpunyai sangkut paut dengan suatu masalah 

yang di perlukan sebagai pelengkap. (A.W.Widjaja, 1993 : 103).21 

 

Aktivitas dalam manajemen arsip atau kearsipan oleh suatu lembaga sudah tentu 

mempunyai tujuan tertentu seiring dengan apa yang akan dicapai oleh lembaga yang 

mengurus arsip tersebut. Sebagai pusat informasi, maka arsip sudah tentu perlu dikelola 

sedemikian rupa sehingga fungsi pusat informasi tersebut dapat terlaksana. Karena tidak 

dapat dipungkiri karena ingatan seorang individu itu tidak selamanya baik, maka dengan 

didukung adanya data atau arsip yang disimpan dengan baik dan sistematis mendukung 

kelancaran kegiatan sekolah lainnya. 

 

Menurut Drs. Ignastius Wursanto arsip berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu 

arsip dinamis dan arsip statis. Hanya saja, arsip dinamis diperinci lagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a) Arsip aktif, yaitu warkat-warkat yang masih digunakan dalam proses 

pekerjaan sehari-hari, 

b) Arsip pasif, yaitu warkat-warkat yang jarang digunakan dalam proses 

pekerjaan sehari-hari, atau sudah berkurang frekuensi penggunaannya dalam 

penggunaan administrasi organisasi.22 

            

Dalam pengelolaan arsip terdapat langkah-langkah penyelesaian. 

a. Tahap Penyimpanan Arsip 

                                                           
20Basir Barthos, Manajemen Kearsipan Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2003) hlm.10. 
21http://adytsa.blogspot.com/2011/06/makalah-kearsipan.html (diakses 24 Maret 2014). 
22Ig.Wursanto, Kompetensi Sekertaris Profesional (Yogyakarta: C.V Andi  Offser, 2006) hlm.30. 
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 Salah satu cara menangggulangi jumlah arsip yang makin bertambah yaitu 

menerapkan sistem kearsipan yang tepat dan mudah oleh karena itu, penyimpanan arsip 

hendaknya dilakukan dengan mempergunakan suatu sistem tertentu yang 

memungkinkan: 

a. Penemuan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu 

diperlukan. 

b. Pengambilan arsip dari tempat penyimpanan dapat dilakukan sengan mudah. 

c. Pengembalian arsip ke tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan 

mudah.23 

 

Menurut Zulkifli Amsyah terdapat 2 (dua) macam penyimpanan, yaitu penyimpanan 

warkat yang belum selesai diproses atau penyimpanan sementara (file pending) dan 

penyimpanan warkat yang selesai diproses atau penyimpanan tetap (file permanent). 

Penyimpanan Sementara (File Pending) File pending adalah file yang digunakan untuk 

penyimpanan sementara sebelum suatu warkat selesai diproses. Warkat yang dipending 

sampai waktu tertentu dapat dimasukkan dalam map di bawah bulan dan tanggal yang 

dikehendaki, sudah selelsai diproses barulah warkat yang dipending itu disimpan pada 

file penyimpanan. Penyimpanan Tetap (Permanent File), umumnya kantor atau 

organisasi memperhatikan prosedur atau langkah penyimpanan warkat. Pengalaman 

menunjukkan adanya banyak dokumen atau warkat yang hilang pada prosedur awal. 

Sedangkan kalau arsip sudah sampai penyimpanan, maka kecepatan penemuan 

dokumen yang disimpan memegang peran.Kecepatan ini tergantung pada sistem yang 

dipergunakan, peralatan dan petugas filling.24 

 Zulkifli mengemukakan ada beberapa langkah atau prosedur penyimpanan, 

antara lain: 

(a) Pemeriksaan, pemeriksaan merupakan langkah persiapan dalam menyimpan 

warkat dengan cara memeriksa setiap lembaran warkat untuk memperoleh 

kepastian bahwa warkat-warkat bersangkutan memang sudah siap untuk disimpan.   

(b) Mengindeks, Yang dimaksud dengan mengindeks adalah pekerjaan menentukan 

nama atau subjek apa serta kata tangkap lainnya surat akan disimpan. Penentuan 

kata tangkap ini tergantung pada sistem penyimpanan yang dipergunakan. Pada 

                                                           
23Ig.Wursanto, Op,Cit., hlm32. 
24Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1989) hlm.53. 



sistem numerik kata tangkapnya adalah angka, sistem geografis adalah nama 

tempat asal surat, dan sistem subjek adalah perihal atau isi surat.  

(c) Memberi tanda, Memberi tanda yang disebut juga pengkodean dilakukan secara 

sederhana yaitu dengan memberikan tanda garis atau lingkaran dengan warna 

mencolok pada kata tangkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan 

mengindeks. 

(d) Menyortir, Menyortir adalah mengelompokkan warkat-warkat untuk persiapan 

ke langkah terakhir yaitu penyimpanan. Langkah ini diadakan khusus untuk jumlah 

volume warkat yang banyak, sehingga untuk memudahkan penyimpanan dalam 

folder atau alat lainnya yag digunakan. 

 (e) Menyimpan. Langkah terakhir adalah penyimpanan, yaitu menempatkan 

dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang digunakan. Sistem 

penyimpanan akan menjadi lebih efisien dan efektif bila didukung dengan peralatan 

yang memadai.25 

           Adapun perlengkapan untuk penyimpanan arsip (1) Penyekat, yaitu lembaran 

yang terbuat dari karton atau triplek sebagai pembatas arsip yang disimpan, (2) Map 

(folder) folder dapat diperoleh dalam berbagai model dan bahan, jumlah dan jenis 

dokumen yang ada di file, (3) penunjuk (guide) terdiri dari temapat label (tab) yang 

menjorok ke atas dibuat dalam berbagai bentuk, (4) kata tangkap, untuk membuat kata 

tangkap berupa huruf, abjad, nama maupun subjek haruslah sesingkat mungkin agar 

dapat dibaca dengan mudah, (5) perlengkapan lain adalah label, yaitu sejenis stiker yang 

dipakai untuk membuat kode dan ditempel pada bagian tertentu. 

b. Tahap Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip 

Dalam penjelasan umum UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kearsipan dinyatakan bahwa untuk kepentingan pertanggungjawaban nasional kepada 

generasi yang akan datang, perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata benar, 

serta lengkap mengenai kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan negara baik 

masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. 

                                                           
25Ibid., 



Pemeliharaan arsip adalah usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak 

selama masih mempunyai nilai guna. Untuk dapat memelihara arsip dengan baik, perlu 

diketahui ada beberapa faktor penyebab kerusakan arsip dan cara pencegahannya.  

 

 . Adapun alat pemeliharaan antara lain, mesin penghisap debu (vaccum cleaner, 

alat pendeteksi api/asap (smoke detector), pemadam kebakaran, dan lain-lain.  

c. Tahap Peminjaman dan Penemuan Kembali Arsip 

           Ketepatan dan kecepatan menemukan atau mendapatkan arsip akan sangat 

bergantung dari beberapa hal sebagai berikut: 

1) Kejelasan materi yang diminta oleh pengguna. 

2) Ketepatan sistem pemberkasan yang digunakan dalam pemberkasan jenis-jenis 

arsip. 

3) Ketepatan dan kemantapan sistem individu (baik sistem manual ataupun sistem 

mekanik). 

4) Ketepatan dan kemantapan sistem klasifikasi. 

5) Tersedianya tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai.26 

 

        Apabila ada pihak lain yang meminta/meminjam arsip yang disimpan, petugas 

arsip harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Menanyakan jenis arsip yang disimpan, 

(2) Menentukan kode berdasarkan nama yang telah diindeks,  

(3) Melihat kartu Indeks untuk melihat kode arsip,  

(4) Mengambil arsip dari tempat penyimpanannya, berdasarkan kode dan 

mengantinya dengan bon pinjam arsip.27 

 

d. Tahap Penyusutan Arsip (Pemindahan dan Pemusnahan) 

Salah satu kegiatan dalam pengelolaan arsip yang dilakukan adalah salah satunya 

kegiatan penyusutan. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan yang dilakukan 

dengan cara memindahkan, menyerahkan atau memusnahkan arsip.28 Penyusutan arsip 

bertujuan untuk mengurangi bertumpuknya arsip yang sudah tidak terpakai agar 

menyediakan tempat bagi arsip baru. Penyusutan arsip menghindarkan campur aduk 

antara arsip-arsip aktif dan arsip-arsip inaktif, serta arsip-arsip penting dan arsip-arsip 

biasa dan tidak penting. 
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27Artikel belajar-arsip.blogspot.com/2011/04/penemuan-arsip-retrieval.html (diakses 30 Maret 2014) 
28Yohannes Suraja, Manajemen Kearsipan (Malang: Dioma, 2006) hlm.32. 
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Penyusutan arsip merupakan kegiatan akhir dari siklus daur hidup arsip. Ada dua bentuk 

kegiatan penyusutan arsip, yaitu pemindahan dan pemusnahan arsip. Pemindahan dan 

pemusnahan arsip penting dilakukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi program 

kearsipan.Untuk menentukan kelayakan sebuah arsip harus dipindahkan atau dimus-

nahkan harus melalui penilaian terhadap nilai guna suatu arsip atau sesuai jadwal retensi 

arsip. 

  

Keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah: (a) Penghematan 

penggunaan ruangan, (b) Penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan 

kearsipan, (c) Tempat arsip yang agak longgar akan memudahkan petugas bekerja 

dengan arsip.29 

 

Jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip 

yang ditentukan berdasarkan nilai kegunaan tiap-tiap berkas.30 Dalam pembuatan jadwal 

retensi arsip perlu mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional lebih dahulu. 

Arsip-arsip yang sudah tidak bernilai guna menurut yang tercantum dalam jadwal 

retensi arsip kemudian dipindahkan dan dimusnahkan. Jadwal ini sebaiknya hanya 

mencantumkan jenis atau macam arsip, misalnya kuitansi, surat pesanan, surat 

keputusan dan lain sebagainya. Dengan demikian seleksi terhadap arsip yang sudah 

sampai masanya untuk dipindahkan atau dimusnahkan akan lebih mudah dilaksanakan. 

 Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip-arsip dari arsip aktif ke 

arsip in-aktif, dan dari arsip in-aktif ke arsip statis. Pemindahan arsip-arsip tersebut 

dilakukan karena ada arsip yang tidak lagi digunakan atau jarang digunakan dalam 

kegiatan administrasi sehari-hari.31 Biasanya pemindahan arsip dilakukan setelah satu 

periode tertentu misalnya, 1 tahun, arsip sudah jarang sekali digunakan. Berapa lama 

suatu arsip dinyatakan aktif atau inaktif bergantung pada kebijakan tiap-tiap lembaga 

dan juga setiap lembaga menyusun jadwal retensi arsip. 

 

                                                           
29Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1989) h.211. 
30Basir Barthos, OP Cit., h.103.  
31Ignatius Wursanto, Op Cit.,h.276. 



Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan atau melenyapkan arsip yang 

dipandang telah habis nilai gunanya atau telah habis masa penyimpannya sesuai dengan 

jadwal retensi arsip.32 Semua arsip yang akan dimusnahkan harus dibuat berita acara 

pemusnahannya. Menurut Agus Sugiarto dalam bukunya Manajemen Kearsipan 

Modern terdapat langkah-langkah dalam pemusnahan arsip, yaitu: 

1) Seleksi, untuk memastikan arsip-arsip yang akan dimusnahkan 

2) Pembuatan daftar jenis arsip yang dimusnahkan  

3) Pembuatan berita acara pemusnahan arsip 

4) Pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi.33 

Dalam kegiatan pemindahan dan pemusnahan arsip harus melalui persetujuan dari 

pimpinan untuk mengindari terjadinya kesalahan dalam penyusutan arsip.Selain itu 

dalam pemusnahan arsip harus disaksikan oleh notaris dan tanggungjawab terkait 

pemusnahan arsip. 

 Menurut Basuki (2003), ada empat metode pemusnahan, yaitu: 

1) Pencacahan, metode ini sering digunakan. Proses menggunakan alat pencacah 

yang biasa dikenal dengan shredden. Alat ini mengancurkan kertas dengan 

menarik dan merobek kertas menjadi potongan kecil. 

2) Pembakaran, metode ini dianggap sulit dan berbahaya dilakukan karena beresiko 

menyebabkan kebakaran. Tetapi pada masa lalu metode ini sangat popular. 

3) Pemusnahan kimiawi, metode ini dilakukan dengan menggunakan bahan 

kimiawi. Walaupun metode ini efisien dibanding metode pencacahan, tetapi 

tidak dapat dilakukan karena larutan asam yang dapat merusak kulit dan mudah 

terbakar. 

4) Pembuburan, merupakan metode yang ekonomis, aman dan bersih. Namun 

metode ini tidak terlalu populer digunakan.34 

 

Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari sistem mana-jemen atau sistem 

yang menyediakan informasi yang bertujuan mendukung operasi manajemen dan 

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.35 Adapun pendapat-pendapat lain oleh 

para ahli, yang menyebutkan mengenai, sistem informasi manajemen merupakan 

perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, 

                                                           
32Yohanes, Manajemen Kearsipan (Malang: Dioma, 2006) h.32. 
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34Hendi Haryadi,  Administrasi Perkantoran  (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009) h.51. 
35 Marimin dkk, 2006, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Bogor: GRASINDO, hlm 22 



menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses 

pengambilan keputusan.36 

 

Sistem informasi manajemen yaitu suatu metode yang menghasilkan informasi yang 

tepat (timely) bagi manjemen tentang kehidupan ekternal dan operasi internal sebuah 

organisasi, dengan tujuan untuk menunjang pengembalian keputusan dalam rangka 

memperbaiki perencanaan dan pengendalian.37 Dilihat dari pengertian di atas, fungsi 

utama sistem informasi manajemen telihat pada penunjang pengembalian keputusan 

untuk memperbaikii perencanaan. Untuk itu, sistem informasi bersifat evaluator, yaitu 

sebagai rujukan evaluasi dalam pelaksaan sistem berisi informasi  yang dilakukan atas 

dasar manajemen. Dan pada tahapan itu, Sistem Informasi Manajemen bertindak 

sebagai evaluator.  

 

Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem yang terstruktur yang digunakan 

untuk mengelola data secara terkompu-terisasi.38 Ada empat aspek yang ada di dalam 

sistem informasi manajemen menurut Ida Nuraida, yaitu:39 

1. Input, yang dapat dikenali dengan karakteristik kebutuhan data, kebutuhan 

informasi, bentuk informasi, sumber informasi yang didapat, waktu 

pengumpulan informasi serta bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut. 

2. Proses, yang dapat dikenali dengan karakteristik pembuatan informasi, 

memproses informasi, merekam informasi serta mendistribusikan informasi. 

3. Output, dapat dikenali dengan karakteristik informasi yang dihasilkan, baik 

secara bentuk, waktu, serta media yang digunakan. Dan bagaimana kepuasan 

para pengguna atau konsumen informasi. 

4. Pengendalian, berkenaan dengan kualitas pengambilan keputusan yang dibuat 

berdasarkan referensi dari informasi yang didapat, pertanggungjawaban 

pengolahan informasi, serta evaluasi dari input hingga output informasi. 
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37 ibid 
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Bila dikaitkan dengan pendapat Ida Nuarid, ada 3 (tiga) komponen pokok dalam alur 

sistem informasi, yaitu input, model block / process, dan outut. Dengan demikian, 

sistem informasi manajemen adalah serangkaian dari sistem yang beroperasi dengan 

tahapan pengum-pulan data input, pengolahan data processing data, hingga penyebaran 

data output, sehingga menjadi informasi untuk disajikan atau ditampilkan sebagai salah 

satu sumber pengambil keputusan oleh pimpinan atau organisasi sebagai pelaksana 

manajerial dalam manajemen. 

 

a. Konsep Pengumpulan Data (In-put) 

 Input meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, dapat berupa dokumen dasar.40 Metode pengumpulan data adalah suatu 

pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

rangka mencapai tujuan penelitian.41 Sedangkan menurut Kun Maryati, dalam bukunya 

menyebutkan bahwa, Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data.42 

Berbicara mengenai pengumpulan data, adapun teknik-teknik dalam pengumpulan data 

yang dapat dilakukan sebagai bentuk efektivitas serta efisiensi, yaitu dengan mencatat, 

merekam, mengamati mengenai ukuran, nilai atau status objek dari himpunan data. 

 

Data adalah bahan utama dari pekerjaan manajemen sistem informasi, fakta yang terjadi 

karena adanya kegiatan organisasi yang terjadi pada lini transaksi, manajemen lini 

bawah, lini tengah, dan lini atas.43 Sedangkan menurut Webster New world Dictionary, 

data adalah things known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang 

diketahui atau dianggap.44 Dari pengertian-pengertian data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa data merupakan suatu bahan mentah yang belum diolah, dan masih bersifat 

sesuatu yang dianggap. Untuk mengolah data diperlukan tahapan berikutnya sebagai 
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41 Belajar Psikologi, Metode Pengumpulan Data, http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/ 

diakses 30 April 2014, jam 21.30 WIB 
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processing data yang menjadikan data menjadi sebuah informasi, yang siap dikonsumsi 

oleh konsumen informasi. Namun, informasi yang diolah harus melewati tahapan 

berikutnya untuk membetuk sajian informasi agar lebih mudah dikonsumsi.  

 

Dalam Penelitian teknik atau metode pengumpulan data penting ditentukan, adapun 

secara garis besar teknik pengumpulan data yang sering digunakan ada empat macam, 

yaitu 1) wawancara, 2) angket, 3) Pengamatan, 4) Pemeriksaan. 45  Pada tahap 

pengumpulan data, berbagai kebutuhan adalah sama, yang membedakan adalah latar 

belakang yang menjadi objek informasi. Sangatlah penting dalam memilih metode 

pengumpulan data, agar informasi yang diperoleh dapat efektif dan efisien, sesuai 

dengan informasi yang dibutuhkan, sehingga tahapan-tahapan setelah pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan baik. 

 

b. Konsep Pengolahan Data (processing) 

Pengolahan data ialah proses mengubah bentuk dan makna data menjadi informasi dan 

dapat digunkan dalam mendukung berbagai kegiatan manajemen bisnis termasuk 

pengambilan keputusan46. Proses mengubah bentuk dan makna data dikerjakan oleh 

pikiran-pikiran manusia dan mesin, serta menggunakan alat-alat tertentu. Berupa dari 

kombinsai prosedur, logika, dan model matematika yang berfungsi memanipulasi data 

untuk output tertentu.47 

 

Pengolahan data, menyangkut pekerjaan menyimpan, pengam-bilan kembali dan 

manipulasi data yang dilaksanakan terhadap data yang disimpan dalam pangkalan data 

untuk menghasilkan informasi. Data processing atau pengolahan baket adalah kegiatan 

pikiran dengan bantuan tenaga atau sesuatu alat dan mengikuti serangkaian langkah, 

rumus, atau pola tertentu untuk mengubah data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, 

susunan, sifat atau isinya.48 
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Ada pun rumusan mengenai processing bahwa “Processing refers to any steps taken, by 

whatever means possible, to make date usable for a specified purpose”.49 (pegolahan 

menunjuk pada langkah-langkah apapun yang dilakukan dengan sarana-sarana apapun 

yang mungkin untuk membuat data dapat dipergunakan bagi sesuatu maksud tertentu). 

          

Dengan demikian pengolahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan proses dimana 

pengubahan data dan informasi yang didapat dengan menggunakan peralatan 

pendukung. Adapun alat-alat yang digunkan merupakan hasil komunikasi dari interaksi-

interksi orang dengan orang, orang dengan mesin, serta mesin dengan mesin. Perangkat-

perangkat ini bekerja dengan pikirannya masing-masing sesuai fungsi, dan menjadikan 

data sesuatu yang bermakna guna dalam pelaksanaan manajemen. Sehingga setelahnya, 

data menjadi sebuah informasi yang siap disajikan pada tahapan berikutnya sebagai 

proses penyebaran informasi. 

 

c. Konsep Penyebaran Data (Out-put) 

Output data berupa output dokumen dari informasi yang berkualitas.50 Penyebaran data 

menyangkut penyampaian data dan atau informasi kepada para pemakai dalam bentuk 

tabulasi, peta, informasi digital dan lain-lainnya. Dalam mendukung terjadinya total 

sistem informasi manajemen, dibutuhkan perlengkapan pendukung yang menjadi bagian 

penting dalam penyebaran informasi pada sistem informasi manajemen. 

 

The Liang Gie dalam bukunya menyebutkan bahwa “Perlengkapan adalah berbagai 

peralatan elektronik yang mewujudkan otomasi.” Mengenai pengertian otomasi, Terry 

menegaskan bahwa : 

In performing work of any kind, automation means the arrangement whereby 

one or more machine are operated without human participation except to press 

the starter button, is this the regulation of processing by which high-speed, self-

correcting intruments or machines control the operations of orther machines. In 

very real sense, automation is the extension of mechanization.51 

(Dalam melakukan pekerjaan macam apapun, otomasi berarti pengaturan dengan mana 

satu mesin atau lebih dijalankan tanpa pengikutsertaan manusia kecuali menekan 
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tombol penggerak. Ini adalah pengaturan terhadap pengolahan dengan makna peralatan 

atau mesin-mesin dengan kecepatan tinggi dan melakukan pembetulan sendiri 

mengontrol jalannya mesin-mesin lain. Dalam arti yang sangat nyata, otomasi adalah 

perluasan dari mekanisme). 

 

Untuk itu otomasi berfungsi sebagai peralatan yang mempermudah kerja manusia dalam 

menjalankan pengolahan data serta penyebar informasi pada sistem informasi 

manajemen. Dalam perkantoran, otomasi juga dikenal dengan sebutan otomasi 

perkantoran. Yang mencirikannya adalah penggunaan peralatan dengan menggunakan 

komputer, dan peralatan mutakhir lainnya untuk melakukan pengolahan bahan 

keterangan yang rumit atau sangat besar jumlahnya. 

 

Dengan demikian output informasi adalah tahapan akhir dalam sistem informasi 

manajemen, berfungsi sebagai alat penyebaran dan penyajian informasi yang telah 

dikumpulkan, dan diolah hingga akhirnya disebar luaskan agar konsumen informasi 

dapat mengkonsumsi informasi dengan mudah. Adapun fungsi tak langsung yang 

menjadi salah satu bentuk sistem informasi manajemen adalah, peralatan penyebar 

menjadi penentu keputusan atau respon akan tindakan yang akan dilakukan oleh 

konsumen informasi, dan juga pimpinan organisasi maupun lembaga sebagai tahapan 

evaluasi serta perencanaan kembali untuk kedepannya. 

 

 

METODOLOGI 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode 

deskriptif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang rinci mengenai suatu subyek 

tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh 

termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. 

 

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagian Tata Usaha FIP 

UNJ. Bagian tata Usaha FIP merupakan salah satu kantor yang harus melaksanakan 

administrasi perkantoran bidang pendidikan tinggi.  Tempat penelitian ini beralamat  

kantor Bagian Tata Usaha FIP UNJ di Gedung daksinapati lantai 2, jalan Rawamangun 



Muka Jakarta Timur. Bagian  Tata Usaha yang dijadikan sasaran penelitian meliputi 

sekertarian dekanat FIP UNJ, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Kemahasiswaan  

dan Sub Bagian akademik  FIP UNJ.   

       

Subjek penelitian adalah implementasi sistem informasi manajemen, pengelolaan surat 

dan pengelolaan arsip pada kantor Bagian Tata Usaha FIP UNJ  pada Sub Bagian 

Kepegawaian, Sub Bagian Kemahasiswaan dan Sub Bagian Akademik. Selanjutnya 

yang menjadi informan dalam pengumpulan data meliputi:  Kepala Bagian Staf Tata 

Usaha, Kepala Sub bagian Kemahasiswaan, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian 

Akademik. Melalui informan tersebut diharapkan  semua data tentang bagaimana sistem 

Infomasi manajemen, pengelolaan surat dan pengelolaan arsip pada kantor Bagian Tata 

Usaha FIP UNJ dapat diperoleh secara akurat dan objektif.  

 

Berkaitan dengan sumber data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: Wawancara, Observasi.  Dan Dokumentasi. Teknik 

analisis data yang diperlukan dalam penelitain ini adalah: 1) Reduksi data (Data 

Reduction), 2) Penyajian Data (display data) 3) Pengambilan kesimpulan (verification) 

Analisis data yang dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik kalibrasi 

yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang menggunakan teknik kalibrasi 

yang bertujuan mengetahui keabsahan data yang menggunakan “representative  waktu, 

kredibilitas data, kriteria signifikansi, dan kriteria komprehensif”. 52 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

2. Analisis Data 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

            Dari paparan data di atas dapat dianalisis bahwa dalam pengelolaan surat tahap 

pertama yang dilakukan adalah penerimaan surat. Penerimaan surat dilakukan didua 

tempat yaitu bagian surat dan di sekretaris Dekan. Surat yang diterima dibagian surat 

masuk kemudian diperiksa siapa pengirim dan kemana tujuannya serta dianalisis jenis 

surat tersebut. 
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1) Surat biasa kemudian dibuka dari amplop (jika beramplop) kemudian dicatat dalam 

buku agenda surat masuk. Setelah dilakukan proses pencatatan surat melalui proses 

scaning yang secara otomatis akan langsung masuk kedalam folder penyimpanan. 

Setelah itu surat bisa langsung didistribusikan. 

2) Surat penting  dibuka dari amplop (jika beramplop) kemudian dicatat dalam buku 

agenda surat masuk. Setelah dilakukan proses pencatatan surat melalui proses 

scaning yang secara otomatis akan langsung masuk kedalam folder penyimpanan. 

Apabila isi surat tersebut perlu diketahui oleh beberapa bagian maka surat langsung 

digandakan dengan menggunakan mesin scan. Setelah itu surat bisa langsung 

didistribusikan. 

3) Surat rahasia tidak mengalami tahap pembukaan surat oleh staff TU. Surat tersebut 

dicatat dalam buku agenda surat masuk kemudian melalui proses scaning dalam 

kondisi tetap beramplop yang secara otomatis akan langsung masuk kedalam folder 

penyimpanan. Setelah itu surat bisa langsung didistribusikan. 

Pengiriman surat kepada jurusan PGSD atau Psikologi menggunakan fax atau 

menitipkannya pada petugas. Pengelolaan surat masuk dibagian sekretaris dekan diawali 

dengan proses penerimaan surat. Surat yang masuk kemudian dicatat dalam buku 

agenda surat masuk. Setelah itu surat dikirim kepada dekan atau pembantu dekan. 

Sedangkan surat yang diterima melalui email diprint oleh sekretaris dekanat kemudian 

di serahkan kepada dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan. Terkadang surat 

tersebut diforward langsung ke email dekan atau pembantu dekan terkait. 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa tahap pengelolaa surat keluar 

diawali dari kegiatan pembuatan surat. Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam 

pembuatan surat adalah pembuatan konsep surat. Konsep surat biasa dapat dibuat 

langsung oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris atau Kasubag. Konsep surat penting 

dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris atau Kasubag dengan 

berpedoman pada surat yang berasal dari universitas jika bersifat turunan. Sedangkan 

konsep surat-pengecapan rahasia dibuat langsung oleh pimpinan fakultas. Sekretaris 

hanya bertugas mencatat dan mendistribusikan surat rahasia.  

Surat hanya bisa dicetak dan ditandatangani jika konsep sudah disetujui dekan 

atau pembantu dekan yang bersangkutan. Setelah konsep surat di setujui dekan atau 



pembantu dekan  maka surat diberi nomor surat sekaligus dicatat dalam buku agenda 

surat keluar di sekretaris dekan.  

Surat yang telah selesai diberi nomor kemudian di gandakan. Surat yang sudah 

digandakan dicap dibagian pengecapan kemudian sebagian diarsipkan. Arsip surat 

keluar kemudian disimpan oleh sekretaris dekan dan disimpan di sub bagian masing-

masing namun terkadang hanya disimpan disalah satunya. Setelah surat mengalami 

pengecepan, surat kemudian didistribusikan tujuan surat. 

c.Hambatan-hambatan Dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa dalam pengelolaan surat di 

bagian TU FIP kendala yang dihadapi adalah komitmen atau kedisiplinan petugas dalam 

menjalankan sistem yang ada. Minimnya komitmen dalam pelaksanaan sistem yang ada 

juga terlihat pada proses penyimpanan arsip surat keluar. Tidak semua surat keluar 

dilaporkan dan diarsipkan kepada sekretaris dekanat. Misalnya dibagian sekretaris 

dekanat tidak ada sama sekali arsip surat keluar PDIII sementara disub bagian 

kemahasiswaan bisa ditemukan. 

Selain itu kendala yang ditemukan dalam pengelolaan surat dibagian TU FIP 

khususnya dibagian penerimaan surat masuk adalah kurangnya petugas yang 

dikhususkan menangani bagian tersebut. Keberadaan petugas yang jarang ditempat 

dikarenakan terkadang beliau harus mengantarkan sendiri surat ke masing-masing 

jurusan jika tidak ada yang bisa dimintai tolong. Petugas surat masuk yang hanya 

sendiri juga menyebabkan ketika beliau tidak masuk maka pengelolaan surat menjadi 

terhambat karena tidak ada yang mengerjakan. Hal ini juga bisa disebabkan karena 

minimnya pelatihan yang diikuti oleh staff TU FIP berkaitan dengan pengelolaan surat. 

Dalam pengelolaan surat masuk, minimnya tempat juga menjadi kendala yang 

menyebabkan tidak bisa digunakannya sistem pengarsipan manual. Hal ini terlihat dari 

adanya dua loker besar yang berisi arsip keuangan lama di ruangan staff TU FIP bagian 

administrasi surat menyurat sehingga tidak ada ruang untuk pengarsipan manual. 

Penyimpanan surat yang hanya menggunakan sistem elektronis juga cukup berbahaya 

apabila terkena virus atau komputer mengalami kerusakan. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 



Secara umum penyimpanan arsip di Tata Usaha FIP UNJ ini sudah sesuai, sudah 

menggunakan sistem penyimpanan yang sesuai misalnya berbentuk kronologis dan 

subjek itu hal tersebut dilakukan agar para petugas arsip bisa lebih mudah mencari data 

yang dibutuhkan. Sebelum arsip disimpan ke dalam lemari/rak arsip, arsip tersebut 

harus diperiksa terlebih dahulu jenis suratnya. Setelah itu baru dikelompokkan sesuai 

dengan isi dari arsip tersebut. Kemudian arsip yang telah dikelompokkan diberi kode. 

Tahap selanjutnya arsip tersebut disimpan ke dalam box file atau lemari penyimpanan 

arsip. Hanya saja dalam penataan ruangan di tata usaha FIP ini kurang memadai, yaitu 

terbatasnya ruangan untuk menyimpan arsip. karena di dalam menyimpan arsip harus 

membutuhkan tempat yang luas.  

Maka dari itu para Kasubag di tata usaha FIP ini sebisa mungkin harus bisa 

memanfaatkan ruangan yang ada, sebelumnya memang dari pihak tata usaha sendiri 

sudah melaporkan masalah ini kepada pihak terkait. Karena ruangan dan perlengkapan 

yang menunjang dan memadai akan memudahkan para petugas arsip dapat menyimpan 

dan dengan mudah menemukan kembali arsipnya. 

d.2. Tahap Penemuan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Prosedur dalam menemukan arsip adalah pihak yang ingin meminjam arsip 

melaporkan ke bagian surat terlebih dahulu, setelah itu pihak surat melaporkan ke 

bagian terkait, setelah mendapatkan izin dari subag terkait barulah peminjam 

menghadap kepada subag yang ingin ditemui, setelah itu barulah data tersebut boleh 

dipinjam dengan catatan data tersebut tidak boleh dibawa pulang dikarenakan data 

tersebut merupakan data yang sangan penting dan sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.  

Petugas yang berhak menemukan arsip yaitu subag yang ada di tata usaha 

tersebut, misalnya subag keuangan dan kepegawaian, subag kemahasiswaan, subag 

akademik, subag perlengkapan  beserta staf-stafnya karena mereka yang lebih 

mengetahui dimana arsip atau data tersebut disimpan. 

Dalam menemukan arsip atau data tidak diperlukan waktu yang lama karena 

pihak tata usaha sudah mengetahui dimana arsip atau data-data tersebut disimpan. 

Hanya membutuhkan waktu dalam hitungan menit saja data yang dibutuhkan bisa 

dengan cepat ditemukan oleh petugas arsip di tata usaha ini. 

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menemukan kembali arsip, yaitu 

apabila data yang dibutuhkan terselip oleh data-data lain, karena bisa saja terjadi dalam 



menyimpan arsipnya kembali petugas arsip lupa menaruh datanya di tempat semula. 

Ada juga kendala lain seperti yang meminjam data atau dokumen tidak mengembalikan 

kembali dokumennya ke petugas arsip yang sebelumnya dia meminjam data tersebut. 

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut yakni petugas arsip atau subag terkait mencari 

dan mengingat kembali dimana data tersebut diletakkan. 

 

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Penyusutan arsip sendiri bertujuan untuk mengurangi bertumpuknya arsip yang 

sudah tidak terpakai agar menyediakan tempat bagi arsip baru. Penyusutan arsip juga 

dilakukan agar arsip-arsip yang lama tidak tercampur dengan arsip yang baru. Menurut 

Zulkifli Amsyah keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah: (a) 

Penghematan penggunaan ruangan, (b) Penghematan pemakaian peralatan dan 

perlengkapan kearsipan, (c) Tempat arsip yang agak longgar akan memudahkan petugas 

bekerja dengan arsip.53  

 Yang berhak melakukan pemusnahan arsip adalah pimpinan, jadi para subag 

terkait memilah atau mengkelompokan arsip tersebut sesuai dengan masa berlakunya 

arsip tersebut. Setelah arsip tersebut dikelompokkan maka langkah terakhir adalah 

dengan cara memusnahkannya, misalnya dengan cara dibuang atau dengan mesin 

pencacah kertas. Arsip yang ada di tata usaha memang sudah cukup lama disimpan 

khususnya arsip mengenai data kepegawaian karena arsip mengenai dosen dan pegawai 

merupakan arsip hidup yaitu arsip yang tidak dapat dimusnahkan karena arsip tersebut 

merupakan arsip vital. Ada juga arsip mengenai ijazah mahasiswa, arsip itu juga tidak 

boleh dimusnahkan karena merupakan arsip vital.  

 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Pengumpulan data dan informasi (Input) akademik di Bagian     

       Tata Usaha FIP UNJ 

Tahapan pengumpulan data (input) data/informasi akademik di Tata Usaha FIP 

UNJ mengalami perbaikan-perbaikan. Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, masih 

banyak pengarsipan ataupun proses-proses yang menggunakan sistem manual, sehingga 
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banyak kertas-kertas dan berkas yang sulit diarsipkan. Dengan adanya sistem 

komputerisasi, membantu pengumpulan data/informasi menjadi lebih mudah dan aman. 

Sehingga pengumpulan data/informasi pun menjadi lebih cepat. 

Tahapan pengumpulan data/informasi secara komputerisasi maupun manual ini 

membutuhkan sumber daya manusia yang memang berkompeten di bidangnya, 

sehingga pelaksanaan Sistem Informasi berjalan dengan baik. untuk itu pelaksana teknis 

pengumpul data/informasi sangat berperan dalam alur data/informasi yang memang 

dibutuhkan. Kemudian kebutuhan peralatan pendukung juga menjadi faktor penting 

dalam hal ini. Ketika sumberdaya manusia dan peralatan pendukung dirasa kurang, ini 

akan berdampak pada mandeknya sistem informasi di Tata Usaha FIP UNJ. 

e.2. Pengolahan Data dan Informasi (processing) Akademik di Bagian Tata  Usaha 

FIP UNJ 

Tahapan pengolahan data/informasi  di subag akademik, beradaptasi dari tahapan 

sebelumnya yaitu pengumpulan data. Pada tahapan ini, subag akademik TU FIP UNJ 

mengolah data dalam keadaan yang telah tersaji di database siakad UNJ. Untuk 

kemudian dipilah dan diarsipakan serta dilaporkan kepada pimpinan. Proses pengolahan 

membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup banyak, jika melihat dari tugas dan 

tanggung jawab pelaksana teknis Sistem Informasi subabg akademik yang cukup 

banyak. Namun, dengan perbaikan yang perlahan namun pasti, dalam prosesnya tidak 

terlalu menemukan kesulitan dalam pengolahan data/informasi, karena didukung pula 

dengan peralatan yang menunjang kerja pengolahan data/informasi. 

Berkaca pada catatan lapangan, pelaksana teknis Sistem Informasi subag 

akademik, sedikit membahas sumberdaya manuisa yang kurang, sehingga pekerjaan 

yang diemban pelaksana teknis menjadi menumpuk. Untuk itu pengorganisasian 

sumberdaya manusia di subag akademik, layak menjadi pertimbangan untuk 

ditambah jumlah personilnya, demi mendukung terlaksananya pelayanan yang baik 

dan profesional agar menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan yang terkemuka, sesuai visi 

besar FIP UNJ. 

e.3. Penyebaran Informasi (output) Akademik di Bagian Tata  Usaha FIP UNJ 

Tahapan Penyebaran (output) data/informasi dilakukan menggunakan tiga media 

publikasi yaitu, surat resmi, portal layanan dan laman website resmi FIP UNJ. 

Dalam pengemasan informasi yang dilakukan FIP UNJ terlihat menarik untuk 



dikonsumsi. Tampilan portal dan website yang baik, serta sub-sub konten yang 

disediakan bisa memudahkan mahasiswa, dosen serta masyarakat umum untuk 

mengkases agar dapat mengetahui informasi berkenaan dengan FIP UNJ, khususnya 

informasi mengenai akademik.  

  Laman Portal Layanan FIP UNJ belum bisa diakses dengan cepat dan 

mudah, karena masih terbatas dengan jangkauan radius yang terbatas. Sehingga 

mahasiswa ataupun dosen hanya bisa mengakses informasi di sekitar lingkungan 

FIP. Kemudian, update konten yang tersedia di portal belum bisa memenuhi 

kebutuhan informasi terutama bagi mahasiswa, karena ada beberapa faktor yang 

menyebabkan masih belum efektifnya layanan portal tersebut. Yang pertama, sangat 

dibutuhkan kesadaran dari pengelola ataupun pelaksana teknis Sistem Informasi di 

FIP untuk melayani mahasiswa dan dosen untuk mendapat informasi dengan cepat 

dan mudah. Kedua, kesadaran dari lingkungan kerja Tata Usaha FIP yang juga harus 

mendukung terciptanya layanan informasi yang efektif. Ketiga, kesadaran dari 

pengguna informasi untuk bisa lebih kritis dan mendukung portal layanan informasi 

tersebut dengan memberi masukan kepada pihak-pihak terkait. 

Website FIP UNJ yang dikelola terintegrasi dengan website resmi 

Universitas Negeri Jakarta, sehingga informasi bisa dengan mudah dipahami sesuai 

alurnya. Namun, pemeliharaan web yang dilakukan pelaksana teknis di Tata Usaha 

FIP UNJ tidak optimal. Informasi yang ditampilkan dalam setahun terakhir tidak 

update. Ini terlihat saat mengunjungi laman website resmi FIP UNJ yang terintegrasi 

dengan laman resmi UNJ. Tajuk utama yang ditampilkan adalah tajuk lama yang 

berisikan ”Selamat dan Sukses atas terpilihnya Dr. Sofia Hartati, M.Si sebagai 

Dekan FIP UNJ 2013-2017”. Berita tersebut sudah dimuat setahun terakhir, dan 

hingga kini masih tercantum, dan belum ada tajuk terbaru di laman resmi web FIP 

UNJ tersebut. Sama halnya ketika menilik kolom informasi mengenai akademik, Di 

mana ada sub kolom Standar Akademik dan Kalender Akademik. informasi 

Kalender Akademik tidak update dan hanya memunculkan Kalender kosong. 

Hal ini berdampak terhadap informasi akademik yang kurang optimal 

kepada mahasiswa, sehingga pelayanan informasi masih kurang dirasa oleh 

konsumen informasi, khususnya bagi mahasiswa FIP UNJ. Data/informasi yang 

telah di-input dan di-process pada tahapan sebelumnya sangat memungkinkan 



dibutuhkan untuk diketahui bagi mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin 

melihat seperti apa Fakultas Ilmu Pendidikan secara sekilas. Namun, ketika 

minimnya informasi untuk dapat diketahui oleh mahasiswa, ini juga akan 

berdampak pada kurang tahunya mahasiswa terhadap keadaan, atau informasi 

akademik di FIP UNJ. Namun tidak salah juga ketika sangat mengandalkan 

informasi melalui pusat, laman resmi UNJ, tetapi informasi khusus juga dibutuhkan 

oleh mahasiswa agar dengan mudah memilah informasi apa saja yang perlu 

diketahui oleh mahasiswa FIP UNJ, khususnya informasi akademik. 

Dengan begitu, tahapan penyebaran informasi di FIP UNJ, khusunya 

informasi mengenai akademik menjadi tidak terbuka dan tidak mudah untuk diakses 

oleh konsumen informasi, sehingga menjadikan proses Sistem Informasi 

Manajemen di sub bagian akademik Tata Usaha FIP UNJ tidak terlihat bulat. 

e.4. Hambatan-Hambatan dalam Sistem Informasi Manajemen Di Sub     

      Bagian Akademik FIP UNJ 

Dari hambatan-hambatan yang ada di sub bagian akademik Tata Usaha FIP 

UNJ mengacu pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti. 

Sedikitnya sumber daya manusia berkaibat pada beban kerja yang ditanggung 

pelaksana teknis menjadi berlebih. Kemudian pembuatan tim khusus dalam 

pengelolaan data/informasi sub bagain akademik menjadi tidak bisa, sedangkan TIM 

seperti itu diperlukan dalam pelaksanaannya. Selain itu, belum adanya pedoman 

bekerja (jobdes) dari pimpinan secaar tertulis untuk pelaksana teknis Sistem 

Informasi di sub bagian akademik juga berdampak pada tanggungjawab yang 

sewaktu-waktu bisa bertambah, sehingga pelaksana teknis memiliki beban kerja 

berlebih. 

Kemudian peralatan penunjang yang terkadang sering eror, berakibat pada 

kelancaran bekerja pada waktu-waktu tertentu, sehingga berdampak pada pelayanan 

akademik di Tata Usaha FIP UNJ. Selain itu, tidak update-nya media penyebar 

informasi di FIP berdampak pada kurang tahunya konsumen informasi di FIP UNJ 

khususnya informasi akademik. Hal ini juga terjadi akibat kesadaran yang lamban 

terbangun bagi semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Informasi 

Manajemen di Bagian Tata Usah FIP UNJ untuk memanfaatkan kemudahan-

kemudahan yang mulai terbangun dengan berbasis komputerisasi atau online. 



3. Kesimpulan Sementara 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Dalam pengelolaan surat masuk  dilakukan ditiga tempat yaitu bagian surat 

dan di sekretaris Dekan serta e-mail bagi pengirim yang memiliki jarak yang jauh. 

Surat yang diterima dibagian surat masuk kemudian diperiksa siapa pengirim dan 

kemana tujuannya serta dianalisis jenis surat tersebut. Surat penting beramplop akan 

dikeluarkan dari amplop sedangkan surat rahasia dan pribadi beramplop akan 

dibiarkan tetap tertutup hingga sampai kepada tujuan surat.  

Surat kemudian dicatat dalam buku agenda setelah itu diarsipkan didalam 

folder yang telah dinamai sesuai tanggal melalui proses scaning. Setelah itu surat 

diantarkan sesuai dengan tujuannya. Surat yang ditujukan kepada dekan dan 

pembantu dekan diantar langsung oleh petugas pengelola surat yaitu Staff TU bagian 

administrasi surat menyurat. Surat untuk jurusan yang berada di kampus A 

diantarkan oleh OB atau Staff TU bagian administrasi surat menyurat. Pengiriman 

surat kepada jurusan PGSD atau Psikologi menggunakan fax atau menitipkannya 

pada petugas tergantung banyaknya surat. 

Surat masuk dibagian sekretaris dekan dicatat dalam buku agenda surat 

masuk. Setelah itu surat dikirim kepada dekan atau pembantu dekan. Sedangkan surat 

yang diterima melalui email diprint oleh sekretaris dekan kemudian diserahkan 

kepada dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan. Terkadang surat tersebut 

diforward langsung ke email dekan atau pembantu dekan terkait. 

 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Pengelolaa surat keluar dibagian tata usaha FIP diawali dari kegiatan pembuatan 

surat. Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan surat adalah pembuatan 

konsep surat. Konsep surat hingga pengecapan rahasia dibuat langsung oleh 

pimpinan fakultas. Sekretaris hanya bertugas mencatat dalam buku agenda dan 

mendistribusikan surat rahasia..  

         Konsep surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, 

sekretaris atau Kasubag. Konsep surat penting dibuat langsung oleh dekan, pembantu 

dekan, sekretaris atau Kasubag dengan berpedoman pada su/rat yang berasal dari 

universitas jika bersifat turunan. Dalam membuat konsep surat, sekretaris dan 



Kasubag membuat konsep surat sendiri kemudian diserahkan dan dicek oleh dekan 

atau pembantu dekan terkait hingga dinyatakan benar. Setelah konsep surat di setujui 

dekan atau pembantu dekan  maka surat diberi nomor surat sesuai dengan siapa yang 

menandatanganinya sekaligus dicatat dalam buku agenda surat keluar masing-masing 

di sekretaris dekan. Surat yang telah selesai diberi nomor kemudian digandakan. 

Surat yang sudah digandakan dicap dibagian pengecapan kemudian sebagian 

diarsipkan.  

          Arsip surat keluar kemudian disimpan oleh sekretaris dekan dan disimpan di 

sub bagian masing-masing namun terkadang hanya disimpan disalah satunya. Setelah 

surat mengalami pengecapan, surat kemudian didistribusikan ke tujuan surat. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP kendala yang dihadapi adalah 

komitmen atau kedisiplinan petugas dalam menjalankan sistem yang ada.  Pada 

dasarnya pengelolaan surat di FIP sudah cukup maju dengan adanya pemanfaatan 

teknologi baik dalam penyimpanan maupun pengelolaan dengan menggunakan 

sistem informasi manajemen. Minimnya komitmen menyebabkan sistem ini kurang 

berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu minimnya pelatihan juga menjadi 

salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP. 

Selain itu kendala yang ditemukan dalam pengelolaan surat masuk adalah 

kurangnya petugas yang dikhususkan menangani bagian tersebut. Dalam pengelolaan 

surat masuk, minimnya tempat juga menjadi kendala yang menyebabkan tidak bisa 

digunakannya sistem pengarsipan manual. Hal ini terlihat dari adanya dua loker besar 

yang berisi arsip keuangan sehingga tidak ada ruang untuk pengarsipan manual. 

Penyimpanan surat menggunakan sistem elektronis juga cukup berbahaya apabila 

terkena virus.   

 

 

 

 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 



Dalam tahap penyimpanan arsip di tata usaha FIP UNJ sudah sesuai, karena 

penyimpanan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur penyimpanan. Data yang 

disimpan di tata usaha FIP UNJ ini adalah pada bagian kepegawaian data yang 

disimpan berupa data tentang dosen dan pegawai data tersebut dikelompokkan sesuai 

dengan sistem kronologi dan juga sistem subjek. Data pada bagian kemahasiswaan 

dan akademik juga dikelompokkan sesuai dengan kronologi dan subjek. Jenis arsip 

yang disimpan adalah arsip mengenai data dosen dan pegawai, ijazah mahasiswa 

serta jenis beasiswa. Dalam penyimpanan arsip dilakukan oleh kasubagnya sendiri 

dan juga staf yang turut andil dalam menyimpan arsip. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

  Prosedur dalam penemuan arsip di tata usaha FIP sudah sesuai, karena dalam 

tahapan penemuan arsipnya sendiri sudah sesuai dengan tahapan-tahapan sesuai 

dengan teori yang ada. Hanya saja dalam peminjaman arsip sendiri tidak 

menggunakan formulir peminjam hanya menggunakan surat saja. Seharusnya harus 

dibuatkan formulir peminjaman sebagai bahan bukti peminjaman dan pengembalian 

agar dapat dengan jelas mengenal siapa orang yang meminjam arsip tersebut. 

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Dalam pemusnahan arsip pada tata usaha fip arsip sudah sesuai dengan prosedur 

yang ada, yaitu dari arsip dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengn nilai 

kegunaannya, dari arsip yang tidak diperlukan menjadi tidak penting, kemudian 

tahap selanjutanya arsip tersebut dimusnahakan dengan cara dibuang atau 

dimusnahkan dengan mesin pencacah kertas yang tersedia, mesin pencacah hanya 

digunakan untuk data yang salah ketik agar tulisan yang sudah diketik tidak diketahui 

orang lain. Dalam menyusutkan arsip yaitu kasubag-kasubag terkait, karena mereka 

yang lebih mengetahui nilai dari kegunaan arsip tersebut. 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

 

e.1. Pengumpulan data dan informasi (Input) akademik di Bagian Tata  

       Usaha FIP UNJ 

 Pengumpulan data secara manual, membuat pemunculan sistem pengumpulan 

data berbasis online atau secara komputerisasi menjadi solusi di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Dengan sistem yang mulai diterapkan ini 



menjadikan efektifitas kerja dalam pengumpulan data menjadi lebih terkendali. 

Sehingga memungkinkan informasi yang cepat akan disampaikan kepada penerima 

data/informasi yang dituju, yaitu Kepala Bagian tata Usaha FIP UNJ dan Kepala Sub 

Bagian Pendidikan/akademik FIP UNJ. 

 Walau masih belum semua sistem informasi diterapkan secara komputerisasi, 

dan masih terdapat permasalahan dalam sistem pengumpulan data/informasi, namun 

perbaikan-perbaikan sistem pengumpulan data mulai diantisipasi, untuk menjadikan 

optimalisasi pelayanan akademik lebih terkendali. 

e.2. Pengolahan data dan informasi (processing) akademik di Bagian Tata Usaha 

FIP UNJ 

  Pengolahan data/informasi di subag akademik Tata Usaha FIP UNJ, memiliki 

prosedur yang sederhana. Terlihat dari sistem yang dibangun secara komputerisasi, 

ini memudahkan pelaksana teknis dalam mengolah data/informasi dengan lebih 

cepat. Processing data/informasi yang dilakukan juga terbilang mudah, karena 

sebagian besar data/informasi diperoleh dari database pustikom/ siakad, yang 

sebelumnya telah di-input secara online. Pelaksana teknis hanya memilah 

data/informasi yang dibutuhkan. Hanya saja dikarenakan jumlah personil pelaksana 

teknis Sistem Informasi di subag akademik yang tidak banyak, dan belum adanya 

pedoman kerja yang tertuang secara tertulis untuk menjadi acuan dalam bekerja, 

sehingga beban kerja yang diemban pelaksana teknis Sistem Informasi cukup 

banyak. Ini menjadi kendala saat data/informasi masuk secara berbarengan, dan 

berakibat pada pekerjaan yang mnumpuk saat pengolahan data/informasi di subag 

akademik Tata Usaha FIP UNJ. Pedoman kerja yang belum ada untuk peleksana 

teknis, menimbulkan beban kerja menjadi lebih banyak, karena tidak terukur sejauh 

mana tugas dan tanggung jawab pelaksana teknis pada pengolahan data/informasi 

subag akademik. 

e.3. Penyebaran informasi (output) akademik di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Proses penyebaran (output) informasi di subag akademik Tata Usaha FIP UNJ, 

memilki konsep yang baik untuk melayani kebutuhan informasi bagi mahasiswa FIP 

UNJ, maupun Dosen. Namun, konsep yang dibangun saat ini masih berjalan tidak 

optimal. Kekurangan sumber daya memang sangat terasa amat menyulitkan untuk 

membangun sistem informasi yang baik. Ini terlihat dari konsepan layanan pelaksana 



teknis Sistem Informasi subag akademik yang mulai membangun sistem informasi, 

khususnya media pelayanan terhadap mahasiswa berbasis komputerisasi hanya 

berjalan sendiri, terlihat dukungan dari lingkungan kerja yang belum 

mengoptimalkan komputerisasi sebagai media pelayanan. Dalam membangun sistem 

dibutuhkan TIM khusus untuk pemeliharaannya, agar sistem yang terbangun menjadi 

bulat. 

 Pemanfaatan media penyebar informasi di FIP UNJ, terbilang belum memenuhi 

kebutuhan informasi bagi mahasiswa maupun dosen. Sehingga penyebaran informasi 

terkesan belum seluas-luasnya untuk dikabarkan kepada mahasiswa terutama dengan 

cepat dan mudah untuk mencari tahu tentang Fakultas Ilmu Pendidikan, khususya di 

sub bagian akademik. 

e.4. Hambatan-Hambatan Dalam Sistem Informasi Manajemen Di Sub     

      Bagian Akademik FIP UNJ 

  Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen di sub 

bagian Tata Usaha FIP UNJ, dialami oleh dua faktor yaitu, hambatan sistem dan 

hambatan teknis. Hambatan sistem ini terjadi karena sistem yang dibangun dari satu 

komponen ke komponen yang lainnya, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Tata 

Usaha FIP UNJ kepada Kepala Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ, dan 

Kepala Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ kepada Pelaksana Teknis SIM di 

sub bagian akdemik bersifat satu arah dari atas ke bawah. Hambatan yang terjadi 

pada sistem ini, berakibat pada optimalisasi kerja dibeberapa bagian kerja, khsusnya 

pada pembagian kerja dan pelaporan kerja. 

Kemudian Hambatan teknis, ini terjadi pada pelaksana teknis sub bagian Tata 

Usaha FIP UNJ kepada pelaksana teknis Sistem Informasi di 8 (delapan) jurusan di 

FIP UNJ. Hamabatan teknis ini berakibat pada pelayanan terhadap mahasiswa di 

masing-masing jurusan, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melayani 

kebutuhan informasi bagi mahasiswa. Sehingga dampaknya terhadap mahasiswa 

adalah kebingungan untuk segera memenuhi kebutuhanya dalam informasi 

khususnya di bagian akademik. 

Namun, dari kedua hambatan tersebut tidak berakumulasi terhadap sistem 

informasi manajemen di Tata Usaha FIP UNJ secara keseluruhan. Terbukti dari 

tetap berjalan lancarnya pelayanan secara keseluruhan di Tata Usaha FIP UNJ, dan 



tetap berjalnnya pula pelayanan di bidang akademik Tata Usaha FIP UNJ dengan 

dibantu oleh sistem manual yang sejak lama diterapkan di Bagian Tata Usaha FIP 

UNJ. 

4. Temuan Penelitian 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Penerimaan surat dilakukan ditiga tempat yaitu bagian surat dan di sekretaris 

dekanat serta e-mail. Surat yang diterima dibagian surat masuk kelola melalui beberapa 

tahapan. Pertama surat masuk diperiksa siapa pengirim dan kemana tujuannya serta 

dianalisis jenis surat tersebut. Surat penting beramplop akan dikeluarkan dari amplop 

sedangkan surat rahasia dan pribadi beramplop akan dibiarkan tetap tertutup hingga 

sampai kepada tujuan surat.  

Surat kemudian dicatat dalam buku agenda setelah itu melalui proses scaning 

untuk pengarsipan secara elektronis. Setelah itu surat diantarkan sesuai dengan 

tujuannya. Pengiriman surat kepada jurusan PGSD atau Psikologi menggunakan fax 

atau menitipkannya pada petugas tergantung banyaknya surat. 

Surat masuk dibagian sekretaris dekan dicatat dalam buku agenda surat 

masuk. Setelah itu surat dikirim kepada dekan atau pembantu dekan. Sedangkan surat 

yang diterima melalui email diprint oleh sekretaris dekan kemudian di serahkan 

kepada dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan. 

b. Pengelolaan surat keluar 

Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan surat adalah pembuatan 

konsep surat. Konsep surat hingga pengecapan rahasia dibuat langsung oleh pimpinan 

fakultas. Sekretaris hanya bertugas mencatat dalam buku agenda dan mendistribusikan 

surat rahasia. 

Konsep surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris 

atau Kasubag. Konsep surat penting dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, 

sekretaris atau Kasubag dengan berpedoman pada surat yang berasal dari universitas 

jika bersifat turunan. Dalam membuat konsep surat, sekretaris dan Kasubag membuat 

konsep surat sendiri kemudian diserahkan dan dicek oleh dekan atau pembantu dekan 

terkait hingga dinyatakan benar. Setelah konsep surat di setujui dekan atau pembantu 

dekan  maka surat diberi nomor surat sesuai dengan siapa yang menandtanganinya 

sekaligus dicatat dalam buku agenda surat keluar masing-masing di sekretaris dekan. 



Surat yang telah selesai diberi nomor kemudian di gandakan. Surat yang sudah 

digandakan dicap dibagian pengecapan kemudian sebagian diarsipkan. Arsip surat 

keluar kemudian disimpan oleh sekretaris dekan dan disimpan di sub bagian masing-

masing namun terkadang hanya disimpan disalah satunya. Setelah surat mengalami 

pengecapan, surat kemudian didistribusikan ke tujuan surat. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP  adalah 

komitmen atau kedisiplinan petugas dalam menjalankan sistem yang ada serta 

minimnya pelatihan yang pernah diikuti oleh staff bagian TU FIP.  Selain itu kendala 

yang ditemukan dalam pengelolaan surat masuk adalah kurangnya petugas yang 

dikhususkan menangani bagian tersebut. Minimnya komitmen dalam pelaksanaan 

sistem yang ada juga terlihat pada proses penyimpanan arsip surat keluar. Tidak semua 

surat keluar dilaporkan dan diarsipkan kepada sekretaris dekan. Misalnya dibagian 

sekretaris dekan tidak ada sama sekali arsip surat keluar PDIII sementara di sub bagian 

kemahasiswaan ada. 

 Dalam pengelolaan surat masuk, minimnya tempat juga menjadi kendala 

yang menyebabkan tidak bisa digunakannya sistem pengarsipan manual. 

Penyimpanan surat menggunakan sistem elektronis juga cukup berbahaya 

apabila terkena virus atau komputer mengalami kerusakan. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Dalam tahap penyimpanan arsip di tata usaha FIP UNJ menggunakan tahap 

penyimpanan dalam bentuk fisik atau hardcopy dan juga secara komputerisasi. Dalam 

penyimpanan berbentuk manual arsipnya menggunakan sistem abjad, tahun dan jurusan 

itu dikarenakan di setiap bagian dalam tata usaha fip berbeda-beda dalam penyimpanan 

arsipnya. Alasan dari digunakannya sistem berbentuk abjad, tahun dan jurusan adalah 

agar memudahkan petugas dalam menyimpan arsip dan menmukan kembali arsipnya. 

Arsip yang disimpan menggunakan sistem desentralisasi yang dimana setiap subag 

sudah mempunyai tugasnya masing-masing. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

  Dalam penemuan kembali arsip yang dilakukan oleh tata usaha FIP UNJ yaitu 

dengan membawa surat yang ditujukan kepada subag terkait, misalnya apabila kita ingin 



meminjam data mengenai beasiswa kita harus membawa surat dan memberikannya 

kepada subag kemahasiswaan. Dalam tahap penemuan ini sebaiknya ada formulir 

peminjaman untuk memudahkan petugas dalam mencari arsip.  

  Dalam penemuan arsip perlu dibuatkan formulir peminjaman sebagai bahan 

bukti peminjaman dan pengembalian. Arsip yang akan dipinjam oleh orang lain 

haruslah dicatat, disarankan agar petugas pengelola arsip menyediakan formulir untuk 

keperluan pencatatan peminjaman arsip. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya 

kehilangan arsip dan jelas juga siapa saja orang yang ingin meminjam arsip tersebut. 

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Dalam tahap penyusutan arsip yang dilakukan oleh tata usaha FIP UNJ. Sudah 

sesuai prosedur yaitu dari pengelompokkan arsip berdasarkan nilai kegunaannya 

kemudian dimusnahkan. Arsip yang sudah habis nilai kegunaannya dimusnahkan 

dengan cara dibuang dan juga ada juga yang menggunakan mesin pencacah kertas untuk 

memusnahkannya. Biasanya jenis arsip yang dimusnahkan adalah seperti surat 

undangan, surat rapat. surat-surat yang tidak berhubungan dengan hukum. 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Tahap Pengumpulan Data/Informasi (Input) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

a) Proses pengumpulan (Input) data/informasi di sub bagian Tata Usaha FIP 

UNJ tidak semua data/informasi masuk melalui satu tempat yang sama. Ada 5 

(Lima) tempat masuknya data/informasi sebagai proses pengumpulan oleh sub 

bagian Tata Usaha FIP UNJ. Yaitu, masuk melalui e-mail, admin jurusan-jurusan, 

siakad (Sistem Informasi Akademik), Portal Aplikasi  Pembuat Surat Permohonan, 

dan melalui Penerima Surat Masuk di FIP UNJ. 

b) Peralatan yang digunakan dalam tahapan pengumpulan (Input) 

data/informasi di sub bagian akademik Tata Usaha FIP UNJ berbeda-beda, 

berdasarkan asal data/informasi tersebut. Adapun peralatan yang digunakan adalah, 

Jaringan Internet, Komputer di anjungan maupun di Tata Usaha FIP UNJ, scanner 

untuk mengarsipkan surat masuk, dan mesin fax yang dimilki oleh FIP UNJ. Dari 

peralatan tersebut, dapat diketahui bagaimana data/informasi tersebut masuk untuk 

kemudian dilakukan pengolahan pada tahapan selanjutnya. 



c) Penanggungjawab pada tahapan pengumpulan data/informasi di Sub 

Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ hanya terdiri dari 2 (dua) orang, dengan satu 

orang pelaksana teknis yang dominan sebagai admin Kapus monev FIP UNJ, 

pengendali portal layanan pembuatan surat permohonan, koordinator admin dari 

jurusan-jurusan yang ada di FIP UNJ, dan pengumpul data/informsai dari database 

PUSTIKOM UNJ untuk FIP UNJ. 

e.2.Tahap Pengolahan Data/Informasi (processing) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

1) Tahapan pengolahan (processing) data/informasi di Sub Bagian Tata 

Usaha FIP UNJ dikelola oleh satu orang pelaksana teknis yang juga dominan dalam 

tahapan pengumpulan (Input) data/informasi.  

2) Pada pengolahan ini terdapat 3 (tiga) tempat tujuan pengolahan. Yang 

pertama adalah jurusan-jurusan yang ada di FIP UNJ, yaitu mengenai jadwal 

perkuliahan dan urusan mengenai KRS. Yang kedua adalah LPM (Lembaga 

Penjamin Mutu) UNJ, sebagai laporan berbentuk tabel dan grafik monitoring hasil 

perkuliahan kepada dosen yang diolah pelaksana teknis sebagai Kapus monev FIP 

UNJ dengan data yang diolah dari database siakad. Kemudian yang ketiga adalah 

pengarsipan serta laporan kepada pimpanan, dalam hal ini adalah Kasubag 

Akademik FIP UNJ. 

e.3.Tahap Penyebaran Data/Informasi (output) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

1) Pada tahapan penyebaran data/informasi di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ memilki tiga media penyebar informasi. Yang pertama adalah surat 

pemberitahuan secara formal. Ini dilakukan ketika ada surat masuk, kemudian 

diarsipkan dan penerima surat sekaligus kurir surat ditugskan Kasubag Akademik 

untuk didistribusikan ke jurusan-jurusan. Yang kedua, Portal Layanan pembuat surat 

permohonan. Portal ini selain berfungsi sebagai pembuat surat permohonan sesuai 

dari namanya, juga berfungsi sebagai media penyebar informasi mengenai data 

mahasiswa baru, data dosen, wisudawan dan beberapa informasi lainnya. Kemudian 

yang ketiga adalah website resmi FIP UNJ yang terintegrasi dengan website resmi 

http://unj.ac.id  

http://unj.ac.id/


2) Media penyebar informasi berupa portal layanan baru diaktivasi selama 

setahun terakhir pada tahun 2013. Portal layanan ini digagas oleh seorang pelaksana 

teknis Sistem Informasi di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Namun, 

karena sumber daya manusia yang terbatas maka update informasi melalui portal 

layanan tidak terperhatikan. 

3) Media penyebar informasi website resmi http://unj.ac.id/fip/ diaktivasi 

pada tahun 2012. Namun, karena sumber daya manusia terbatas untuk  menjalankan 

sistem sebagai sebuah TIM yang tidak ada, maka laman web tersebut tidak 

terpelihara, dan hingga kini tidak update kembali. 

 

e.4.Hambatan-hambatan Sistem Informasi Manajamen yang terjadi di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

Hambatan sistem informasi manajemen yang terjadi di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ meliputi :  

1) media penyebar informasi seperti website yang tidak update, padahal dari 

kesediaan media sudah ada, hanya saja pemeliharaan yang tidak dioptimalkan. 

2) Job Description secara tertulis yang belum ada untuk pelaksana teknis SIM di 

Sub Bagian Akademik. 

3) SDM yang terbatas berdampak pada penumpukan kerja. 

4) Peralatan pendukung yang sering eror sehingga menganggu pekerjaan. 

5) Kesadaran bersama bagi semua komponen yang terlibat dalam Sistem Informasi 

Manajemen untuk memanfaatkan kemudahan melalui sistem komputerisasi yang 

lamban terbangun. 

 

5. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Dalam pekerjaan kantor pengorganisasian tata usaha dapat menggunakan asas 

pemusatan (sentralisasi) atau asas pemencaran (desentralisasi). Penggunaan asas 

sentralisasi dalam organisasi artinya sebuah satuan organisasi memiliki beban kerja 

tersendiri. 54  Penggunaan asas sentralisasi dalam pengelolaan surat dapat diartikan 

                                                           
54 Gie The Liang, Administrasi Perkantoran Modern (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,2009), hlm. 49. 
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bahwa kegiatan pengelolaan surat dikerjakan oleh satuan kerja tersendiri. Asas 

desentralisasi dalam organisasi artinya setiap satuan organisasi selain mengerjakan 

tugas-tugas induk juga mengerjakan tugas lain. 

Pengelolaan surat dibagian tata usaha FIP menggunakan sistem desentralisasi 

karena pengelolaan surat masuk dan surat keluar dikerjakan oleh satuan kerja yang 

berbeda. Penggunaan sistem desentralisasi dalam pengelolaan surat menuntut setiap 

satuan kerja yang ditugaskan memiliki ranah kerja masing-masing. Namun yang terjadi 

dilapangan meski pengelolaan surat masuk kerjakan oleh bagian pengelolaan surat, 

surat masuk juga ditangani oleh sekretaris dekan. 

Tahap pertama dalam pengelolaan surat masuk adalah penyortiran surat. 

Penyortiran surat masuk adalah kegiatan memisahkan surat-surat yang di terima dari 

kantor atau instansi lain ke dalam kelompok atau golongan – golongan yang telah 

ditentukan.55 Penyortiran di bagian TU FIP dikelompokan berdasarkan jenis kemudian 

tujuan surat. Setelah itu arsip dicatat di dalam buku agenda. Pengelolaan seperti ini 

dikatakan pengelolaan arsip klasik karena pengelolaan arsip metode baru sudah 

menggunakan kartu kendali. 

Di bagian penerimaan surat, surat masuk disimpan secara elektronis. 

Pengelolaan arsip secara elektronis dianggap lebih menguntungkan karena arsip yang 

disimpan lebih mudah ditemukan, pengindeksan lebih fleksibel,menghemat tempat, 

dapat berbagi arsip lebih mudah dengan menggunakan internet atau flashdisk, tingkat 

keamanan lebih terjaga.56  

Pengarsipan surat secara elektronis dibagian penerimaan surat diawali dengan 

memindahkan data melalui penyecanan. Surat yang telah discan kemudian disimpan di 

dalam computer. Pengindeksan dokumen dalam penyimpanan elektronis dapat 

menggunakan metode index fields (menggunakan kategorisasi tema dan kata kunci), 

full text indexing (menggunakan aplikasi OCR) atau folder.57 Penyimpanan surat masuk 

di bagian TU FIP secara elektronis menggunakan pengindeksan folder yang artinya 

surat yang sudah discan dimasukan kedalam folder yang telah diberi tanggal sesuai 

tanggal masuknya surat. 
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Surat masuk juga disimpan oleh masing-masing sub bagian sesuai kebutuhan 

karena terkadang ada beberapa surat yang membutuhkan balasan. Penyimpanan surat 

masuk disetiap sub bagian menggunakan sistem pengarsipan manual kecuali dibagian 

akademik menggunakan sistem elektronis dan manual. Setiap surat yang masuk di 

arsipkan berdasarkan subjek yaitu disesuaikan dengan perihal surat. Sebenarnya  

penyimpanan secara manual maupun elektronis memiliki kelemahan masing-masing 

untuk itulah alangkah baiknya penyimpanan arsip surat dilakukan dengan keduanya. 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Pengelolaan surat di bagian TU FIP pada dasarnya menggunakan sistem 

desentralisasi dalam proses pembuatan dan pengarsipan. Setiap sub bagian membuat 

surat yang dibutuhkan sendiri. Dalam pembuatan surat langkah pertama yang harus 

dilakukan ialah membuat konsep surat yang akan dibuat terlebih dahulu. Konsep surat 

dapat dibuat oleh atasan atau pihak yang berkepentingan atau langsung dibuat oleh staff 

bagian surat.58 

Pembuatan konsep surat dibagian TU FIP dapat dibuat langsung oleh dekan atau 

pembantu dekan kemudian diketik sekretaris dekan dan diserahkan kembali kepada 

dekan atau pembantu dekan untuk dicek hingga dinyatakan benar. Konsep dibuat 

langsung sekretaris atas permintaan dekan atau pembantu dekan kemudian diketik 

sekretaris  dan diserahkan kepada dekan atau pembantu dekan untuk dicek hingga 

dinyatakan benar. Konsep dibuat langsung Kasubag sesuai kebutuhan kemudian 

diserahkan kepada dekan atau pembantu dekan untuk dicek hingga dinyatakan benar. 

Pengarsipan surat keluar di bagian sekretaris menggunakan sistem subyek. Surat 

yang keluar dekan, pembatu dekan, dan Kabag TU disimpan ditempat yang berbeda. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat 

Manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun bersama 

orang lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 59 

Sedangkan menurut Suharsimi manajemen dapat dikatakan sebagai pelaksanaan fungsi-

fungsi perencanaan (penetapan apa yang dilakukan), pengorganisasian, (perancangan 

dan penugasan), pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan. 60   Pengelolaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

manajemen itu sendiri bahkan pengelolaan kerap disamakan dengan istilah manajemen. 

Definisi pengelolaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.61 

Dapat disimpulkan dari teori diatas pengelolaan surat adalah proses kegiatan yang 

dilakukan sekelompok orang dalam rangka penerimaan surat, pembuatan hingga 

pengarsipan surat. Dari penjelasan tersebut pada dasarnya dapat dipahami bahwa 

pengelolaan merupakan sebuah sistem yang dikerjakan oleh sekelompok. Hal ini 

menyiratkan bahwa apabila salah satu orang tidak melaksanakan sesuai sistem maka ini 

mempengaruhi sistem tersebut. 

Dalam hal ini yang terjadi di dalam pengelolaan di bagian TU FIP adalah minimnya 

komitmen atau kedisiplinan dalam menjalankan sistem sehingga yang mempengaruhi 

sistem yang lain. Hal yang ditemukan dilapangan bahwa terkadang penerimaan surat 

masuk selain dilakukan dibagian TU juga dilakukan dibagian sekretaris maka ada surat 

yang tidak mengalami proses pengarsipan dibagian surat masuk. Dalam pengelolaan 

surat masuk, minimnya tempat juga menjadi kendala yang menyebabkan tidak bisa 

digunakannya sistem pengarsipan manual. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta pasti memerlukan pengelolaan 

arsip yang baik, dimana pengelolaan arsip tersebut meliputi tahap penyimpanan, tahap 

penemuan kembali arsip dan juga tahap penyusutan arsip. menurut Zulkifli Amsyah 

dalam penyimpanan arsip ada beberapa sistem penyimpanan sistem alfabet (abjad), 

sistem nomor/angka, sistem geografis, sistem subjek, sistem kronologis.62  

 Tidak hanya sistem penyimpanan saja peralatan dan perlengkapan yang 

memadai akan menunjang kemudahan petugas arsip dalam menyimpan arsip-arsip yang 

ada di tata usaha FIP. Untuk memudahkan dalam menyimpan arsip diperlukan peralatan 

yang memadai, peralatan tersebut dikelompokkan menjadi peralatan, mekanis,dan 

otomatis. 
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1. Peralatan penyimpan manual memerlukan ruangan penyimpanan yang luas 

karena dokumen yang disimpan merupakan dokumen berbentuk kertas. Contoh 

alat penyimpanan arsip secara manual: Spindle File, Vertical Filing Cabinet, 

Rotary Filing Sytem, Rotary Cabinet. 

2. Peralatan penyimpanan mekanis atau penyimpanan secara retrix indexing 

merupakan penyimpanan file atau dokumen dengan alat pencari indeks, semua 

berkas, data atau informasi yang diinginkan bisa dengan mudah dan cepat 

ditemukan. Contoh penyimpanan secara mekanis adalah punch card dan paper 

tape. 

3. Peralatan penyimpanan otomatis dilakukan dengan menyimpan file secara 

komputerisasi, dengan mengguanakan media penyimpanan data berupa 

flashdisk, atau CD Room. 63 

 

 Penyimpanan arsip harus disimpan dengan menggunakan sistem tertentu dan 

dibantu oleh peralatan yang memadai dan juga arsiparis yang menguasai dibidangnya64. 

Dalam sistem penyimpanan yang dilakukan oleh tata usaha FIP menggunakan sistem 

manual dan computer, untuk sistem manual penyimpanan arsip dikelompokkan sesuai 

abjad, tahun dan jurusan. Akan tetapi dalam setiap subag tentunya ada perbedaan dalam 

menyimpan arsip. misalnya bidang kepegawaian menyimpan arsip menggunakan sistem 

abjad dan jurusan, bidang kemahasiswaan menyimpan arsipnya sesuai dengan tahun dan 

jenis beasiswa. Bagian akademik menyimpan arsipnya menurut tahun dan jurusan. Hal 

tersebut bertujuan untuk memudahkan para petugas arsip dalam menyimpan dan 

menemukan kembali arsip yang diperlukan. Alat yang digunakan dalam menyimpan 

arsip di tata usaha FIP menggunakan box file yang kemudian disimpan di lemari/rak 

arsip. ada juga yang menyimpan arsipnya menggunakan file/map kemudian disimpan di 

lemari kayu. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Dalam menemukan arsip kembali seorang petugas harus mengetahu terlebih dahulu 

arsip/data apa yang ingin dicari atau dibutuhkan oleh peminjam Apabila ada pihak lain 
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yang meminta/meminjam arsip yang disimpan, petugas arsip harus menempuh langkah-

langkah sebagai berikut : 

(5) Menanyakan jenis arsip yang disimpan, 

(6) Menentukan kode berdasarkan nama yang telah diindeks,  

(7) Melihat kartu Indeks untuk melihat kode arsip,  

(8) Mengambil arsip dari tempat penyimpanannya, berdasarkan kode dan 

mengantinya dengan bon pinjam arsip.65 

 Dilihat dari penelitian di tata usaha FIP UNJ penemuan arsip yang dilakukan 

yaitu dengan membuat surat mengenai data apa yang ingin dipinjam atau dibutuhkan. 

Peminjam menyerahakan surat kepada bagaian surat, setelah mendapatkan izin dari 

subag yang dituju kemudian subag yang dituju tersebut melakukan pencari arsip yang 

disimpan di lemari/rak arsip. Ada baiknya pada tata usaha FIP mempergunakan surat 

pinjam atau kartu permintaan apabila ada yang ingin meminjam arsip. Hal tersebut 

untuk meminimalisir terjadinya kehilangan arsip dan jelas juga siapa saja orang yang 

ingin meminjam arsip tersebut.  

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan yang dilakukan dengan cara 

memindahkan, menyerahkan atau memusnahkan arsip. 66  Penyusutan arsip bertujuan 

untuk mengurangi bertumpuknya arsip yang sudah tidak terpakai agar menyediakan 

tempat bagi arsip baru. Penyusutan arsip menghindarkan campur aduk antara arsip-arsip 

aktif dan arsip-arsip inaktif, serta arsip-arsip penting dan arsip-arsip biasa dan tidak 

penting. 

 Keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah: (a) 

Penghematan penggunaan ruangan, (b) Penghematan pemakaian peralatan dan 

perlengkapan kearsipan, (c) Tempat arsip yang agak longgar akan memudahkan petugas 

bekerja dengan arsip.67 Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

penyusutan arsip di tata usaha FIP UNJ yaitu arsip-arsip dikelompokkan berdasarkan 

nilai kegunaan arsip tersebut, kemudian pemindahan dari arsip yang tidak diperlukan 

mejdai arsip tidak penting, langkah selanjutnya adalah pemusnahan. Teknik yang 
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diakukan dalam pemusnahannya yaitu dengan menggunakan mesin pencacah kertas dan 

ada juga yang dibuang. Yang melakukan penyusutan arsip tersebut adalah kasubag 

karena mereka yang mengetahui nilai keguanaan arsip yang ada di tata usaha FIP UNJ. 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Tahap Pengumpulan Data/Informasi (Input) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

 Tahapan Pengumpulan data (Input) dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan.68 Pengumpulan akan menentukan tahapan-

tahapan selanjutnya dalam Sistem Informasi Manajemen. Pada tahapan pengumpulan 

data/informasi di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ, dilakukan sesuai 

kebutuhan informasi yang menjadi kebutuhan pula bagi pengelola informasi maupun 

pengguna informasi, dalam hal ini adalah informasi akademik di FIP UNJ. Kebutuhan-

kebutuhan ini sudah terlayani saat tahapan pengumpulan data mulai dilakukan oleh 

pelaksana teknis Sistem Informasi Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Ini 

terlihat dari data jumlah mahasiswa, wisudawan, pengisian KRS, data dosen, serta 

kalender akademik dan kebijakan-kebijakan mengenai akademik yang dikumpulkan 

untuk keperluan pangolahan data pada tahap selanjutnya. 

 Data adalah bahan utama dari pekerjaan manajemen sistem informasi, fakta 

yang terjadi karena adanya kegiatan organisasi yang terjadi pada lini transaksi, 

manajemen lini bawah, lini tengah, dan lini atas. 69  Dari pengertian ahli tersebut, 

data/informasi yang dikumpulan oleh Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

berdasarkan kegiatan manajemen yang dilakukan oleh Tata Usaha FIP UNJ. Terlihat 

dari tupoksi anatar Kepala Bagian Tata Usaha FIP dan Kepala Sub Bagian Akademik 

Tata Usaha FIP memiliki interaksi tupoksi yang berisinggungan. Yaitu, Melaksanakan 

urusan administrasi akademik yang meliputi pendidikan, dan pengajaran, penelitian, 

pengabdian masyarakat dan sarana akademik.70  dengan tupoksi Kasubag Akademik, 

Memonitor pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 
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pengabdian kepada maysarakat.71 Hal tersebut dapat menjadi keutuhan sistem informasi 

pada tahapan pengumpulan data/nformasi yang akan berdampak pada kebulatan 

jaringan sistem informasi manajemen di Bagian Tata Usaha FIP UNJ. 

e.2. Tahap Pengolahan Data/Informasi (Processing) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

 Tahapan pengolahan data/informasi di Sub Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

berlangsung berdasarkan pengumpulan (input) data/informasi yang diperoleh serta 

dibutuhkan dalam penyebaran informasi pada tahapan selanjutnya. Pengolahan data, 

menyangkut pekerjaan menyimpan, pengambilan kembali dan manipulasi data yang 

dilaksanakan terhadap data yang disimpan dalam pangkalan data untuk menghasilkan 

informasi. Data processing atau pengolahan baket adalah kegiatan pikiran dengan 

bantuan tenaga atau sesuatu alat dan mengikuti serangkaian langkah, rumus, atau pola 

tertentu untuk mengubah data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, susunan, sifat 

atau isinya.72 

 Pada tahapan pengolahan data/informasi di Sub Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

tidak semua tahapan beregulasi lurus. Ada regulasi data/informasi yang telah 

dikumpulkan, kemudian diolah untuk kemudian dikembalikan lagi sesuai kebutuhan 

yang dijalani. Sehingga kebutuhan data/informasi menjadi teerpenuhi dan berguna bagi 

pengguna informasi. 

 Proses mengubah bentuk dan makna data dikerjakan oleh pikiran-pikiran 

manusia dan mesin, serta menggunakan alat-alat tertentu. Berupa dari kombinsai 

prosedur, logika, dan model matematika yang berfungsi memanipulasi data untuk output 

tertentu.73 Pada teori tersebut bisa diterjemahkan pada tahapan pengolahan data yang 

dilakukan di Sub Bagian Tata Usaha FIP UNJ menggunakan peralatan yang berbeda-

beda untuk menghasilkan output  yang berbeda pula maupun pada input yang beda. ini 

dapat dilihat dari berbeda-bedanya alur atau cara data/informasi masuk dan diolah di 

Sub bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Dengan demikian proses pengolahan 

data/informasi diharapkan dapat menjadi lebih mudah dan cepat sesuai SOP pengolahan 

data/informasi yang diterapkan di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. 
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e.3. Tahap Penyebaran Data/informasi (output) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

  Tahapan penyebaran informasi di Sub Bagian Akademik dilakukan 

menggunakan peralatan atau media untuk mendukung proses penyebarannya. Output 

data berupa output dokumen dari informasi yang berkualitas.74 Kualitas penyebaran 

informasi dapat dilihat dari data-data atau informasi yang dikumpulkan dan diolah. 

Perlengkapan adalah berbagai peralatan elektronik yang mewujudkan otomasi. Dalam 

melakukan pekerjaan macam apapun, otomasi berarti pengaturan dengan mana satu 

mesin atau lebih dijalankan tanpa pengikutsertaan manusia kecuali menekan tombol 

penggerak. Ini adalah pengaturan terhadap pengolahan dengan makna peralatan atau 

mesin-mesin dengan kecepatan tinggi dan melakukan pembetulan sendiri mengontrol 

jalannya mesin-mesin lain. Dalam arti yang sangat nyata, otomasi adalah perluasan dari 

mekanisme.75 

Pada pelaksanaan tahapan penyebaran informasi di Sub Bagian Akademik 

Tata Usaha FIP UNJ didukung oleh peralatan yang berlatarbelakang oleh mesin, 

dalam hal ini adalah komputer. Aplikasi portal layaan akademik pembuat surat 

permohonan http://192.168.11.212/menu_mahasiswa.php bertujuan untuk 

memudahkan kerja-kerja sistem informasi dalam melayani kebutuhan informasi bagi 

mahasiswa maupun dosen. Dengan meng-input data surat permohonan melaui portal 

layanan, bisa langsung diproses dengan cepat untuk mencetak surat permohonannya. 

Bagitu pula dalam menyebarkan informasi-informasi mengenai data mahasiswa, 

data dosen, serta alur-alur atau SOP yang ada di FIP UNJ. 
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SIMPULAN 

1.  Pengelolaan surat masuk di FIP merupakan proses penerimaan surat yang berasal 

dari luar UNJ atau dari dalam UNJ untuk pihak-pihak yang ada di dalam FIP. 

Penerimaan surat masuk dilakukan di tiga tempat yaitu di bagian surat menyurat, di 

sekretaris dekanat, dan email. Surat masuk dibagian surat menyurat mengalami 

beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah penyortiran pada tahap ini surat 

dikelompokan berdasarkan jenisnya. Tahap yang kedua adalah pembukaan surat, 

dalam tahap ini surat surat biasa dan surat penting dikeluarkan dari amplop 

sedangkan surat rahasia tetap dalam kondisi tertutup. Tahap ketiga adalah 

pencatatan dalam buku agenda surat masuk. Tahap keempat scaning untuk 

mengarsipkan surat secara elektronis dan yang terakhir pendistribusian kepada 

tujuan surat. Surat masuk yang diterima di sekretaris dekanat yang ditujukan 

kepada pimpinan fakultas hanya  melalui tahapan pencatatan setelah itu 

pendistribusian kepada pimpina fakultas. Sedangkan penerimaan surat melalui 

email melalui tahap pencetakan atau pengirim lanjutan kepada pimpinan fakultas 

yang dituju. 

2. Pengelolaan surat keluar di FIP menggunakan sistem desentralisasi. Setiap sub 

bagian membuat  surat keluar sendiri. Surat keluar dekan dan pembantu dekan 

dibuat dan dikelola oleh sekretaris dekanat. Dalam pengelolaan surat keluar tahap 

pertama yang dilakukan adalah pembuatan konsep surat. Konsep surat hingga 

pengecapan rahasia dibuat langsung oleh pimpinan fakultas. Sekretaris hanya 

bertugas mencatat dalam buku agenda dan mendistribusikan surat rahasia.. Konsep 

surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris atau 

Kasubag. Konsep surat penting dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, 

sekretaris atau Kasubag dengan berpedoman pada surat yang berasal dari 



universitas jika bersifat turunan. Dalam membuat konsep surat, sekretaris dan 

Kasubag membuat konsep surat sendiri kemudian diserahkan dan dicek oleh dekan 

atau pembantu dekan terkait hingga dinyatakan benar. Tahap kedua adalah 

penomoran, penomoran berpusat pada sekretaris dekanat, nomor surat di tentukan 

dari siapa yang menandatangani surat. Tahap ketiga adalah pencatatan, dalam tahap 

ini surat dicatat dalam buku agenda surat keluar. Tahap keempat surat kemudian 

digandakan dan dicap dibagian pengecapan. Tahap selanjutnya surat di arsipkan 

dan didistribusikan kepada pihak yang dituju. 

3. Kendala atau hambatan yang terjadi dalam : (a) pengelolaan surat di bagian TU FIP 

adalah karena komitmen dalam pelaksanaan sistem. Minimnya tempat dibagian 

penerimaan surat membuat tidak bisa diterapkannya sistem manual. Selain itu 

jumlah petugas dibagian surat menyurat yang hanya satu orang menyebabkan 

apabila petugas tersebut tidak hadir maka tidak ada yang mengelola surat masuk 

sebagaimana mestinya. Minimnya pelatihan juga menjadi salah satu kendala yang 

menyebabkan sistem yang berjalan belum sesuai sebagaimana mestinya. 

 

4. Pengelolan arsip pada bagian Tata Usaha FIPM meliputi: (a) Tahap penyimpanan 

arsip dilakukan secara manual atau arsip yang secara fisik dan komputerisasi. 

Dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem kronologis dan juga subjek. Teknik 

yang digunakan adalah desentralisasi karena di tata usaha FIP UNJ mempunyai 

empat  subag antara lain subag kepegawaian dan keuangan, subag kemahasiswaan, 

subag akademik dan subag perlengkapan, masing-masing subag sudah mempunyai 

tugasnya masing-masing. Data yang disimpan di tata usaha fip ini beragam mulai 

dari data bagian kepegawaian meliputi data dosen dan pegawai, data kenaikan 

pangkat, sampai data dosen yang akan pensiun. Data bagian beasiswa meliputi jenis 

beasiswa PPA, beasiswa BBM, beasiswa bidikmisi, beasiswa Bank Indonesia. Data 

bagian akademik kegiatan akademik, data mahasiswa aktif dan cuti dan lain 

sebagainya. 

Alat yang digunakan dalam menyimpan arsip adalah map, box file, lemari /rak arsip 

dan filling cabinet. Yang melakukan penyimpanan adalah subag-subag terkait dan 

juga stafnya. Akan tetapi dalam menyimpan arsip di tata usaha ini ada kendala di 



bagian ruangannya, dikarenakan ruangan yang ada kurang luas dan terbatas, jadi 

arsip yang ada pun disimpan di tempat seadanya.  

(b)Tahap penemuan kembali arsip di tata usaha usaha FIP UNJ ada beberapa 

tahapan yaitu, sebelum menemukan arsip pihak yang ingin meminjam harus 

membuat surat izin mengenai data apa yang ingin dipinjam, setelah mendapatkan 

izin selanjutnya dilakukan penemuan arsip oleh subag bersangkutan. Tidak hanya 

secara manual, dalam menemukan arsip dapat juga menggunakan database, jadi 

tinggal mencari atau menyebutkan kata kunci saja apabila ingin mencari arsip yang 

dibutuhkan.  Yang melakukan penemuan kembali arsip adalah para kasubag dan 

juga staf yang ikut membantu. 

(c)Tahap penyusutan arsip di tata usaha FIP UNJ yaitu sebelum arsip 

dimusnahkan, arsip dipilah-pilih terlebih dahulu atau diklasifikasikan menurut nilai 

kegunaannya apakah arsip tersebut masih bernilai atau tidak. Apabila arsip tersebut 

memang sudah tidak dipakai maka tahap selanjutnya dimusnahkan dengan cara 

dibuang atau menggunakan mesin pencacah kertas, untuk mesin pencacah kertas 

hanya arsip yang dalam pengetikan suratnya salah saja, dan untuk arsip seperti surat 

undangan ataupun rapat dan juga yang tidak ada hubungannya dengan hokum 

langsung dibuang saja. Dan yang berhak memusnahkan arsip adalah kasubag, 

karena mereka yang mengetahui nilai dari arsip tersebut apakah layak untuk 

dimusnahkan atau tidak. 

 

1. Sistem Informasi Manajemen pada Sub Bagian Akademik tata Usaha FIP, yang 

meliputi: (a) Tahap pengumpulan data/informasi (input) di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ menggunakan kerja manual dan berbasis online 

atau komputerisasi. Data/informasi yang masuk secara manual dikelola oleh 

penerima surat di Tata Usaha FIP UNJ. Pengumpulan data/informasi berbasis 

online atau komputerisasi dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi Sub 

Bagian Akademik, dengan berhubungan dengan database sistem informasi 

akademik UNJ. kemudian, pengumpulan data/informasi berbasis komputerisasi 

dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi Sub Bagian Akademik dengan 

menggunakan portal layanan http://192.168.11.212 yang ada di Tata Usaha FIP 

http://192.168.11.212/


UNJ dan anjungan-anjungan yang tersebar di Gedung daksinapati, Kampus D 

psikologi, serta kampus E PGSD. Pengumpulan data/informasi Sub Bagian 

Akademik juga dilakukan melalui surat elektronik / e-mail, fax, serta telephone 

saat informasi bersifat penting dan mendesak, yang dikelola admin email pribadi 

pelaksana teknis sistem informasi sub bagian akademik dan penerima tamu 

Fakultas Ilmu Pendidikan. 

 

(b) Tahap pengolahan data/informasi (processing) di sub bagian akademik tata 

usaha FIP UNJ sudah berbasis online atau komputerisasi. Pengolahan 

data/informasi dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi sub bagian 

akademik tata usaha FIP UNJ. Dalam pengolahan data/informasi berbasis online 

dilakukan menggunakan username admin Fakultas Ilmu Pendidikan, yang 

dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi akademik tata usaha FIP UNJ. 

Data/informasi berbasis online diolah dengan cara memilah data dari database 

sistem informasi akademik UNJ, untuk kemudian dikumpulkan sesuai keperluan 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian pengolahan data/informas secara 

komputerisasi juga dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi sub bagian 

akademik Tata Usaha FIP UNJ. pegolahan data secara komputerisasi dilakukan 

dengan menggunakan potal layanan http://192.168.11.212 , untuk kemudian 

data/informasi dipilah sesuai kolom dafar data/informasi yang ada di portal 

layanan yang telah di-input oleh mahasiswa maupun dosen. 

 

 

(c) Tahap Penyebaran informasi (output) di sub bagian akademik tata usaha FIP 

UNJ, berbasis manual dan online maupun komputerisasi. Peneyebaran informasi 

secara manual dilakukan menggunakan media surat formal yang sebelumnya 

diterima serta digandakan oleh penerima surat Tata Usaha FIP UNJ, untuk 

kemudian di sebar ke delapan jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Penyebaran informasi berbasis online dilakukan menggunakan media website 

FIP http://unj.ac.id/fip/ yang dikelola oleh penanggungjawab web fakultas. Sejak 

dua tahun terakhir website tersebut tidak update informasi, khususnya informasi 

akademik. Penyebaran informasi berbasis komputerisasi secara tidak langsung 

http://192.168.11.212/
http://unj.ac.id/fip/


mengunakan media portal layanan http://192.168.11.212, selain berfungsi 

sebagai pengumpul data, juga menjadi sarana bagi masyarakat FIP UNJ untuk 

mengetahui SOP pembuatan surat permohonan, dan data mengenai 

dosen/karyawan serta mahasiswa. Tetapi penggunaan portal layanan tidak 

banyak dan terbatas, sehingga pemanfaatan portal layanan ini tidak optimal. 

(d) Hambatan sistem informasi manajemen yang terjadi di Sub Bagian Akademik 

Tata Usaha FIP UNJ terindikasi oleh dua faktor, yaitu: (1) faktor sistem, di mana 

sistem yang menguhubungkan antara kelapa bagian tata usaha FIP UNJ, Kepala 

Sub Bagian Akademik, Pelaksana teknis sistem informasi sub bagian akademik 

berjalan satu arah, dari atas ke bawah. Hal ini terjadi ketika informasi yang 

mengalir dari bawah tidak menjadi pertimbangan khusus bagi atasan untuk 

berpengaruh terhadap manajemen. (2) Faktor teknis, yang terjadi pada pelaksana 

teknis sistem informasi sub bagian akademik fakultas kepada pelaksana teknis/ 

admin jurusan. Kendala pemahaman yang tidak menyeluruh bagi admin tiap 

jurusan dan pelaksana teknis lain yang ada di Tata Usaha FIP UNJ menjadi 

penghambat aliran informasi dari fakultas ke jurusan. Kemudian teknis alat 

pendukung yang sering eror dan belum siap dipakai juga menjadi hambatan 

dalam pengumpulan, pengolahan serta penyebaran informasi 

 

 

A. Implikasi 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi 

implikasi, yaitu: 

1. Pengelolaan surat masuk di FIP ditangani oleh bagian khusus, Hal ini akan 

berdampak kepada lebih fokusnya petugas dalam melaksanakan tugasnya. Namun 

penerimaan surat yang terjadi di dua tempat menyebabkan adanya sistem yang 

tidak seharusnya. Hal ini dapat berdampat pada sistem pengarsipan dan pencatatan 

yang tidak dilakukan di bagian surat menyurat. 

2. Dalam pengelolaan surat keluar digunakan sistem desentralisasi, sehingga setiap 

sub bagian mempunyai tugas tambahan membuat surat sendiri yang dibutuhkan. 

Sebenarnya surat yang dibuat baik oleh sub bagian ataupun sekretaris dekanat 

adalah sama. Hal ini didasari pada penomoran surat yang berpedoman pada siapa 

http://192.168.11.212/


yang menandatangani surat. Sehingga nomor surat disimpan secara terpusat 

dibagian sekretaris. Hal ini menuntut komunikasi yang lebih antara sekretaris 

dekanat dan Kasubag dalam pengelolaan surat. 

5. Kendala atau hambatan yang terjadi dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP 

adalah karena minimnya komitmen dalam pelaksanaan sistem yang ada. Apabila 

hal ini terus terjadi akan saling mempengaruhi, Misalnya jika Kasubag membuat 

surat dan tidak melaporkannya kepada sekretaris maka sekretaris akan kehilangan 

arsip surat tersebut sehingga ketika dibutuhkan tidak ada. Minimnya tempat di 

bagian penerimaan surat membuat tidak bisa diterapkannya sistem manual. Selain 

itu pengelola surat masuk yang hanya satu orang dapat menyebabkan tidak 

berjalannya kegiatan pengelolaan surat yang sesuai sistem sehingga dapat 

menyebabkan terganggunya aktivitas organisasi. 

 

Implikasi 

Implikasi pelaksanaan sistem informasi manajemen yang mulai berbasis 

kompterisasi dipadukan dengan sistem manual, yaitu tercapainya kemudahan-

kemudahan bagi semua komponen, baik itu Kepala Bagian Tata Usaha FIP UNJ, 

Kasubag Akademik, Karyawan, Dosen serta mahasiswa untuk 8memenuhi 

kebutuhan informasi sebagai perbaikan pelayanan akademik yang lebih mudah dan 

cepat. Hambatan-hambatan yang terjadi pada sistem informasi manajemen di Sub 

Bagian Akademik lebih diakibatkan oleh hambatan teknis. Hambatan teknis ini 

masih dapat diantisipasi dengan kesigapan-kesigapan pelaksana teknis serta 

Kasubag Akademik Tata Usaha FIP UNJ dalam memenuhi pelayanan akademik di 

Fakultas Ilmu Pendidikan 

B. Saran  

1. Untuk fakultas diusahakan membuat pelatihan tentang pengelolaan surat untuk 

setiap staff TU FIP agar staff TU FIP lebih memahami tata cara pengelolaan surat. 

Selain itu diharapkan adanya pembuatan SOP administrasi terkait sistem 

pengelolaan surat masuk dan keluar di bagian TU FIP. 

2. Untuk Kasubag, sekretaris dekanat dan staff TU bagian administrasi surat 

menyurat. 



Sebaik apapun sistem yang dibuat pada dasarnya tidak akan terlaksana dengan baik 

tanpa adanya komitmen dalam melaksanakannya. Oleh karena itu perlu adanya 

komitmen dalam pelaksanaan sistem tersebut karena jika tidak dilaksanakanakan saling 

mempengaruhi. Perluasan ruang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi 

minimnya tempat penyimpanan arsip surat masuk namun menurut peneliti ada cara lain 

juga yang dapat digunakan. Pembuat SIM surat menyurat bila digunakan dengan baik 

bisa menjadi solusi tempat penyimpanan arsip surat. Selain tidak memakan tempat 

dengan penggunaan server tersebut bisa diakses oleh semua computer sehingga jikasatu 

computer bermasalah tidak terlalu mempengaruhi. 

3. Bagi Peneliti lain hendaknya mengembangkan kajian penelitian agar informasi 

yang diperoleh lebih akurat dan lengkap. Peneliti juga berharap peneliti selanjutnya 

dalam memberikan solusi berupa pembuatan sistem yang baik bagi pengelolaan 

surat di bagian TU FIP. 
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IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKANTORAN     

DI FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

 

Neti Karnati 1 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi administrasi perkantoran di 

Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan , Universitas Negeri Jakarta. Sub fokus 

penelitian yaitu: pengelolaan surat masuk dan surat keluar, pengelolaan arsip dan sistem 

informasi manajemen di Bagian Tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan. Pendekatan 

penelitian  kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengum-ulan data 

dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan kunci yang 

ada di dalam penelitian ini adalah kepala bagian tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan surat masuk dikelola dengan 

beberapa tahapan. Proses penerimaan surat  dibagian penerimaan surat dalam kantor 

Fakultas  dan di sekertaris dekanat. Surat yang diterima kemudian disortir berdasarkan 

jenisnya, dicatat dalam buku agenda, discan untuk diarsipkan selanjutnya 

didistribusikan. Penerimaan surat dibagian sekertaris dicatat di buku agenda surat 

masuk kemudian didistribusikan kepada pimpinan. (2) Pengelolaan surat keluar diawali 

dari pembuatan konsep surat oleh dekan, pembantu dekan, sekertaris dekan atau Kepala 

sub bagian Tata Usaha. Surat kemudian diberi nomor, dicatat, digandakan dan dicap, 

sebagian surat diarsipkan sebagian lagi didistribusikan kepada tujuan surat. (3) 

Pengelolaan arsip di bagian tata usaha Fakultas Ilmua Pendidikan Universitas Negeri 

Jakarta dilakukan secara desentralisasi, sistem penyimpanan arsip secara variasi, 

peralatan arsip masih manual sebagain besar, penyusutan arsip belum dilakukan secara 

sistematis, (4) Sistem informasi sebagai penunjang jalannya layanan akademik di Tata 

Usaha Fakultas llmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, dalam hal yaitu: (a) 

Pengumpulan data/informasi dilakukan secara manual dan komputerisasi maupun 

online, yang dilakukan oleh pelaksana teknis sub akademik  dan penerima surat 

Fakultas ilmu Pendidikan. Adapun data masuk melalui database SIAKAD, penerima 

surat, dan portal layanan Fakultas Ilmu Pendidikan; (b) Pengolahan data/informasi 

dilakukan sebagai pengarsipan secara komputerisasi maupun online yang dilakukan 

oleh pelaksana teknis sub akademik. Proses pengolahan dilakukan melalui database 

siakad dan portal layanan Fakultas Ilmu Pendidikan untuk kemudian diolah sesuai 

kebutuhan informasi; (c) Penyebaran data/informasi dilakukan secara manual dan 

komputerisasi maupun online, melalui media surat, portal layanan Fakultas Ilmu 

Pendidikan, dan website Fakultas Ilmu Pendidikan. Setiap media penyebar dikelola oleh 

masing-masing pelaksana teknis yang ada di Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan.  

 

Kata Kunci: Manajemen Perkantoran, Pengelolaan Surat Dinas, Pengelolaan Arsip, 

Sistem Informasi Manajemen 

 

                                                           
1 Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 



Pendahuluan 

Sejak manusia lahir ke dunia ini, memerlukan bantuan orang lain. Hal ini yang 

menyebabkan manusia disebut mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial, maka manusia 

harus mampu bekerja sama. Kerja sama ini diperlukan sebagai cara untuk memenuhi 

semua kebutuhannya. Untuk bekerja sama manusia membentuk suatu organisasi yang 

bermacam-macam namanya. 

Salah satu faktor yang dapat memudahkan pencapaian tujuan organisasi, maka 

diperlukan adanya data dan informasi yang akurat dan lengkap. Dengan demikian 

terjadinya kelancaran kegiatan dalam organisasi adalah adanya ketertiban dan 

kelancaran dalam kegiatan administrasi perkantoran atau ketatauasahaan. Bagi suatu 

organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam administrasi perkantorannya  sangat 

penting dilaksanakan dengan baik, agar kegiatan pokok dari suatu organisasi berjalan 

dengan lancar dan dapat memberikan manfaat yang dibutuhkan.  

Tata Usaha atau kegiatan administrasi kantor dalam arti sempit dapat diartikan sebagai 

segenap aktifitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan 

menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi 2 Salah satu 

tugas tatausaha dari pengertian di atas berkaitan dengan keterangan, surat menyurat dan 

warkat-warkat yang dimiliki oleh organisasi, oleh karena itu tatausaha sering disebut 

pekerjaan tulis menulis maka tercipta warkat yang kemudian terkumpul menjadi arsip. 

Tata usaha  memiliki fungsi memberikan pelayanan kepada pimpinan dan semua 

pegawai dalam  memperoleh data dan informasi yang  jika diperlukan oleh mereka. 

Kegiatan administrasi perkantoran atau ketatausahaan dalam arti luas meliputi: kegiatan 

sistem perencanaan kantor (menyusun SOP), pengorganisasian kantor, pengelolaam 

surat dinas, pengelolaan arsip, sistem informasi manajemen, pengelolaan perlengkapan 

kantor, pengeloaan keuangan, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut harus 

dilaksanakan sebaik-baiknya di bawah kepemimpinan kepala kantor atau kepala bagian 

tata usaha. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua organisasi termasuk Fakultas Ilmu 

pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), secara struktural memiliki unit organisasi 

yaitu Bagian Tata Usaha. Bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala bagian tata 

usaha. Bagian tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan  Universitas Negeri Jakarta memiliki 

tugas sebagai berikut:  

a. Menyusun program kerja tahunan bagian dan mempersiapkan bahan 

penyusunan program kerja tahunan Fakultas. 

b. Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data dan informasi yang 

berhubungan dengan kegiatan Fakultas. 

c. Melaksanakan urusan surat-menyurat pengetikan dan penggandaan, ekspedisi 

dan kearsipan. 

d. Menghimpun, menelaah, dan menyebarluaskan peraturan perun-dang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Fakultas. 

e. Mempersiapakan penerimaan tamu pimpinan. 

f. Mengurus penyelenggaraan rapat dinas, upacara resmi dan perte-muan resmi 

lainnya. 

g. Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi penyusunan, perencanaan, 

penyimpanan, pendistribusian, perawatan, inventa-risasi, dan usul penghapusan 

barang perlengkapan/inventaris. 

h. Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan formasi, 

pengadaan, usul mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai. 

i. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dan 

rencana penggunaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan monitor 

pelaksanaan anggaran. 

j. Menghimpun kerangka acuan untuk bahan usulan penyusunan anggaran rutin 

dan pembangunan serta penggunaan SPP/DPP 

k. Melaksanakan pemeliharaan dokumen, surat dan warkat yang berhubungan 

dengan kegiatan ketatausahaan. 

l. Melaksanakan urusan administrasi akademik yang meliputi pendidikan dan 

pengajaran, penelitian, pengabdian, kepada masya-rakat dan sarana akademik. 

m. Melaksanakan urusan administrasi kemahasiswaan yang meliputi kegiatan 

penalaran, minat dan kesejahteraan mahasiswa. 

n. Melaksanakan administrasi hubungan dengan alumni. 

o. Melaksanakan urusan administrasi hubungan masyarakat dan kerjasama dalam 

rangka pengabdian masyarakat. 

p. Memelihara kebersihan, keindahan, dan keamanan ruang kantor, gedung, 

fasilitas umum, dan pertamanan. 

q. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian dan mempersiapkan 

penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Fakultas.3 
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Sistem informasi manajemen (SIM), pengelolaan surat masuk dan surat keluar  dan 

pengeloaan arsip-arsip merupakan berapa bagian dari tugas pokok Bagian Tata Usaha 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, maka  perlu ditetapkan untuk 

masing-masing organisasi. Hal ini dikarenakan kantor  merupakan sumber data atau 

informasi bagi pimpinan dan para pegawai yang bermanfaat untuk kemajuan organisasi 

tersebut secara maksimal.  

Sumber data atau informasi yang digunakan salah satunya adalah surat-surat dinas yang 

ada dalam organisasi. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak 

dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta. Perkantoran sebagai salah 

satu bagian dari kerangka tubuh suatu organisasi, sangat berpengaruh penting dalam 

menunjang kelancaran jalannya pengelolaan surat. Salah satu fungsi dari bidang 

perkantoran di sini adalah melakukan korespondensi. Tugas korespondensi dalam 

administrasi perkantoran  antara lain menangani surat masuk, yang mencakup aktivitas 

antara lain mengumpulkan surat masuk, mengkla-sifikasikan surat, mengagendakan dan 

mendistribusikannya. Sedangkan untuk penanganan surat keluar, yang mencakup 

aktivitas antara lain mengkonsep surat, mengetik surat, pemberian nomor surat, 

pengesahan surat, mengagendakan, pengekspedisian dan pengiriman surat. Di sinilah 

letak pentingnya keberadaan bidang perkantoran  dalam menjalankan fungsinya sebagai 

salah satu urat nadi kelancaran suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi.  

Hasil grant tour ke tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan, menunjukkan pengelolaan 

surat masuk dan surat keluar belum tertata dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan 

surat-surat sering terlambat sampainya ke  tata usaha jurusan dilingkungan fakultas. 

Surat-surat yang dikeluarkan oleh tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan sistematikanya 

sering tidak tepat, seperti surat kontrak pernah ditolak Pembantu Rektor  II, isi surat 

tidak jelas, surat undangan sering mendadak dan lain-lain. 

Jenis pekerjaan selanjutnya yang banyak dilaksanakan di berbagai kantor, baik kantor-

kantor pemerintah maupun swasta, ialah pekerjaan menyimpan warkat, arsip atau 

dikenal dengan istilah kearsipan. Kearsipan berperan sangat penting dalam administrasi. 

Peranan penting kearsipan dalam administrasi ialah sebagai pusat ingatan dan sumber 



informasi dalam rangka melakukan kegiatan perencanaan, penganalisaan, perumusan 

kebijaksanaan, pengambilan, dan pertanggung-jawaban dengan setepat-tepatnya. 

Meskipun kearsipan mempunyai peranan penting di dalam administrasi, tetapi ironisnya 

dewasa ini masih banyak kantor (pemerintah ataupun swasta) yang tidak melakukan 

penataan arsip dengan sebaik-baiknya. Masih banyak dijumpai arsip-arsip yang hanya 

ditumpuk di dalam gudang, sehingga arsip mudah dan cepat rusak, serta sulit untuk 

ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Termasuk pengelolaan arsip 

pada kantor Bagian Tata Usaha Fakulatas Ilmu Ppendidikan, masih perlu ditingkatkan 

efektivitasnya. Dengan adanya pengelolaan yang arsip yang efektif diharapkan 

pelayanan terhadap penyiapan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan dan 

semua staf dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.  

Beberapa faktor yang menyebabkan Bagian tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan belum 

atau tidak melakukan penataan arsip-arsipnya sebagaimana mestinya antara lain ialah 

karena kurang adanya kesadaran para pegawai, khususnya pimpinan kantor sendiri, 

akan pentingnya arsip di dalam administrasi. Di samping faktor sumber daya manusia 

terdapat juga faktor lain seperti faktor ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang 

masih kurang. Dengan demikiantidak heran kalo sering surat hilang atau susah dicari 

kembali jika suatu waktu diperlukan kembali. 

Sistem informasi manajemen (SIM)  pada bagian tata usaha juga merupakan salah satu 

kegiatan yang sangat diperlukan di era teknologi informasi yang semakin canggih. Tapi 

pada kenyaataannya di Fakultas Ilmu Pendidikan  sering informasi terlambat diterima 

dosen atau mahasiswa, internetnya susah diakses, SIAKAD sering lambat diakses, web. 

FIP tidak aktif dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik gambaran bahwa menjalankan kegiatan  surat-

menyurat , kearsipan dan sistem informasi manajemen yaitu harus berdasarkan kaidah 

yang telah ditetapkan oleh orga-nisasi maupun perusahaan sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan tata laksana surat dan kearsipan, mengingat pentingnya peranan surat-

menyurat dalam dan kearsipan dalam organisasi atau instansi maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji pengelolaan surat masuk dan keluar pada  kantor  bagian tata usaha 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 



Berdasarkan beberapa masalah yang telah dipaparkan, maka yang menjadi fokus 

penelitian adalah implementasi administrasi perkantoran di bagian Tata Usaha FIP UNJ.  

Sedangkan yang menjadi sub fokus penelitian adalah: pengeloaan surat, dan 

pengelolaan arsip  dan sistem informasi manajemen di Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu 

Pendidikan UNJ.       

Pertanyaan penelitian sesuai dengan sub fokus penelitian, sebagai berikut: 1)Bagaimana  

pengeloaan surat masuk pada bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta? 2) Bagaimana pengeloaan surat keluar pada bagian Tata Usaha Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta? 3) Bagaimana  pengelolaan arsip di bagian 

tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta? 4)Bagaimana  sistem 

informasi manajemen pada bagian akademik di tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Jakarta? 5) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi 

administrasi perkantoran pada bagian tata usaha Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Jakarta? 

KAJIAN PUSTAKA 

Hakikat Administrasi Perkantoran 

Administrasi dalam pengertian sehari-hari sering disamakan dengan tata usaha, yaitu 

berupa kegiatan mencatat, mengumpulkan dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil 

kegiatan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. 4  Ini merupakan 

administrasi dalam pengertian sempit  bahkan saat ini administrasi sering dipersempit 

lagi dan disamakan dengan keuangan. Pada dasarnya administrasi memiliki makna yang 

lebih luas dari sekedar tata usaha.  

Dalam beberapa referansi istilah administrasi perkantoran sering juga disebut 

manajemen perkantoran. Edwin Robinson  mengatakan bahwa “Office management is 

corcerned with the direction and supervision of office work”.5 (manajemen perkantoran 

berkenaan dengan pengarahan  dan pengawasan terhadap pekerjaan perkantoran).   

Sedangkan The Liang Gie, menguraikan bahwa administrasi perkantoran atau 

manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorgani-sasi 
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(mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi 

dan mengendalikan sampai menyelenggarakan secara tertib sesuatu hal.6 

 

Administrasi perkantoran dapat disintesiskan adalah segenap rangkaian kegiatan 

perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan dan pengendalian terhadap 

pekerjaan perkantoran yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama 

mencapai tujuan kantor. Pekerjaan perkantoran menurut George Terry adalah sebagai 

berikut:“Office work includes verbal transmission of information and the producing of 

written records and report providing the means by which many items may be 

summarized quickly to supply a factual basis for managerial control”. 7  (Pekerjaan 

perkantoran meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-

warkat tertulis dan laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan 

cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontral dari pimpinan). 

Pekerjaan perkantoran dalam The Liang Gei dapat disebut juga dengan tata usaha. 

Terdapat bermacam-macam  kegiatan dari tata usaha atau pekerjaan perkantoran. 

 

Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang 

kepala kantor. Fungsi  atau tugas dari administrator perkan-toran dan sekaligus 

merupakan ruang lingkup dari administrasi perkantoran.  Ruang lingkup administrasi 

perkantoran adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan perkantoran pada umumnya (menerima, mencatan, mengolah, 

menggandakan, mengirim dan menyimpan semua keterangan). 

2. Sistem informasi manajemen perkantoran 

3. Organisasi perkantoran 

4. Komunikasi perkantoran 

5. Pelaporan manajerial 

6. Manajemen kearsipan 

7. Pengawasan perkantoran 

8. Penyederhanaan pekerjaan perkantaoran 

9. Tata ruang kantor 

10. Perlengkapan perkantoran 

11. Studi perkantoran8 
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Semua ruang lingkup administrasi perkantoran tersebut harus diatur sedemikian rupa 

melalui fungsi-fungsi administrasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengendalian dan pengawasan.  

            

Hakikat Pengelolaan Surat 

Surat adalah alat komunikasi yang diberikan dari satu pihak kepihak lain untuk 

menyampaikan warta atau pesan.9 Sedangkan berdasarkan keputusan Menpan No. 71 

tahun 1993 tentang pedoman umum tata persuratan dinas disebutkan bahwa surat adalah 

pernyataan tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan sebagai sarana 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain sesuai dengan 

ketentuan yang  berlaku. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa surat adalah 

alat komunikasi secara tertulis yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. 

 

Surat merupakan alat komunikasi secara tertulis yang memiliki kelebihan tersendiri 

karena dapat merekam informasi secara panjang lebar, terperinci namun tetap ekonomis. 

Surat-menyurat merupakan kegiatan yang bukan hanya menerima dan mengirim surat, 

baik itu surat masuk maupun surat keluar akan tetapi juga meliputi kegiatan 

penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, ke unit-unit kerja 

dalam lingkungan instansi dan pengiriman surat keluar.  

1. Pengelolaan Surat Masuk 

Sebagai alat komunikasi tertulis tentunya tujuan, sifat dan informasi yang disampaikan 

melalui surat sangat beragam. Keberagaman ini menuntut adanya pengelompokan untuk 

memudahkan mengetahui jenisnya. Dengan demikian semua surat yang masuk dan 

keluar dari setiap organisasi harus diatur atau dikelola sedemikian rupa. 

 

Menurut I.G. Wusanto surat masuk merupakan sarana komunikasi tertulis yang di 

terima dari instansi lain atau dari perorangan. Surat masuk adalah semua jenis surat 

yang di terima dari instansi lain maupun dari perorangan, baik yang di terima melalui 

pos (kantor pos) maupun yang di terima dari kurir (pengirim surat) dengan 

menggunakan buku pengiriman (ekspedisi). 10  Pengurusan dan pengendalian surat 
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masuk dalam suatu instansi dapat digolongkan menurut penggolongan jenis surat, yaitu 

surat penting, surat biasa rutin, surat rahasia, serta surat pribadi. Langkah-langkah 

pengelolaan surat masuk terdiri dari: 

a. Penyortiran Surat 

Penyortiran Surat masuk adalah kegiatan memisahkan surat-surat yang di terima 

dari kantor atau instansi lain ke dalam kelompok atau golongan-golongan yang telah 

ditentukan. Surat-surat masuk dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu : 

1) Surat pribadi 

2)  Surat dinas 

3) Surat-surat dinas maupun surat-surat pribadi yang harus dikembalikan karena 

salah alamat. 

b. Pembukaan Surat 

         Pembukaan Surat yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang petugas dalam 

bidang kearsipan untuk mengeluarkan surat dari dalam sampul atau dari dalam amplop 

untuk diadakan pemprosesan lebih lanjut. 

c. Pencatatan Surat Masuk 

         Setelah surat-surat dikeluarkan dari sampul, sebelum surat-surat tersebut 

disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan perlu diadakan pencatatan seperlunya. 

Surat-surat dinas penting dicatat dalam kartu kendali (control card), sedangkan surat-

surat biasa dan rutin cukup dicatat pada kartu atau lembar pengantar. 

d. Pengarahan Surat Masuk 

Pengarahan surat masuk yaitu kegiatan mengarah surat, agar surat dapat segera di 

tindak lanjuti. Pengelolaan surat masuk di lingkungan Perguruan tinggi dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut: 

1)  Surat Masuk Penting 

a) Pengarahan Surat Masuk Penting 

(1) Surat-surat yang telah digolongkan dalam surat penting oleh pencatat di catat dalam 

kartu kendali rangkap tiga. 

(2) Surat-surat beserta tiga kartu kendali diteruskan kepada pengarah   surat. 

(3) Pengarah surat mengadakan pemeriksaan, apakah pengisian kolom-kolom tersebut 

sudah benar. 

(4) Setelah dianggap benar, kemudian pengarah mengisi kolom kepada, dengan 

menuliskan nama pejabat atau unit kerja yang akan menerima surat – surat tersebut. 

(5) Surat – surat berikut dua kartu kendali (kartu kendali II dan III) oleh pengarah 

disampaikan kepada pejabat pengolah surat-surat tersebutmelalui pengantar surat, 



kartu kendali I tetap berada di tangan pengarah surat untuk di arsip sebagai alat 

kontrol. 

(6) Kartu kendali II dan III diteruskan ke Unit Pengelola. Selanjutnya kartu kendali II 

diserahkan kepada penata arsip yang berfungsi sebagai pengganti arsip yang masih 

dalam proses.11 

2) Surat Masuk Biasa 

a) Pengarahan Surat Masuk Biasa 

(1) Setelah surat-surat di catat dalam lembar pengantar (rangkap II), surat-surat 

tersebut disampaikan pada unit pengolah. 

(2) Unit Pengolah mengisi lembar pengantar tanggal, dan jam terima surat, nama 

jabatan serta tanda tangan pada kolom yang tersedia. 

(3) Selanjutnya lembar pengantar I dikembalikan ke pencatat dan lembar pengantar II 

di simpan oleh unit pengolah.12 

3) Surat Masuk Rahasia 

a) Pengarahan Surat Masuk Rahasia 

(1) Setelah surat-surat di catat dalam lembar pengantar surat rahasia rangkap II, surat – 

surat tersebut disampaikan kepada Unit Pengelola. 

(2) Unit Pengelola mengisi tanggal, jam terima surat, nama dan tanda tangan pada 

kolom yang tersedia. 

(3) Selanjutnya lembar pengantar I dikembalikan ke pencatat. 

(4) Lembar pengantar II di simpan oleh Unit Pengolah. 13 

 

2. Pengelolaan  surat keluar  

          Surat keluar merupakan surat yang dikirimkan keluar organisasi. Pengelolan surat 

keluar harus dipahami oleh seluruh staf tata usaha. Langkah-langkah pengelolaan surat 

keluar meliputi:  

a. Pembuatan konsep surat 

Ada tiga cara untuk membuat konsep surat yaitu : 

a) Konsep surat dibuat oleh pimpinan 

b) Konsep surat dibuat oleh bawahan 

c) Konsep surat dibuat dengan cara mendikte 

b. Pengetikan konsep surat 

Pengetikan konsep surat melalui proses sebagai berikut :  

a) Persetujuan konsep 

b) Pengiriman konsep surat 

c) Pemeriksaan hasil pengetikan 

d) Penandatanganan surat 

c. Pengiriman surat 

a) Pemberian cap 

b) Pengetikan amplop atau sampul surat 

c) Pemeriksaan surat 
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d) Melipat surat 

e) Menutup amplop 

f) Menempelkan perangko14 

d. Pengendalian surat keluar 

Pengendalian surat keluar penting di bedakan menjadi dua sistem  yaitu:  

(1) Sistem sentralisasi 

           Pengurusan surat-menyurat dengan sistem sentralisasi adalah sistem pengurusan 

surat-menyurat yang dipusatkan pada suatu unit tertentu. Prosedur pencatatan yang 

dilakukan antara lain: 

(a) Konsep surat tetap dibuat oleh unit pengolah. 

(b) Setelah konsep surat diketik dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, 

kemudian diserahkan kepada unit kearsipan. 

(c) Oleh unit kearsipan surat tersebut diberi nomor dan dicatat dalam kartu kendali 

rangkap tiga. 

(d) Setelah dicatat, kartu kendali II dan III beriku tembusannya disampaikan kepada 

pengolah. 

(e) Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, kartu kendali diparaf  oleh pengolah. 

(f) Kartu kendali II kemudian dikembalikan kepada pencatat untuk diserahkan kepada 

unit kearsipan dan disimpan sebagai pengganti arsip. Untuk kartu kendali I tetap 

disimpan oleh pencatat. 

(g) Setelah surat siap dikirim (diberi nomor, tanggal, dibuatkan sampul dan 

sebagainya) diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dikirim melalui kurir atau 

melalui pos. 

(2)  Sistem desentralisasi 

Pengurusan surat-menyurat secara desentralisasi adalah pengurusan surat dengan 

memberikan kewenangan kepada setiap unit kerja (unit pengolah) untuk mengadakan 

pengurusan sendiri tentang surat-menyurat. Prosedur pencatatan surat keluar penting, 

antara lain : 

a) Masing-masing unit kerja membuat konsep surat sendiri. 

b)  Setelah konsep surat selesai diketik dan ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang, masing-masing unit kerja mencatat surat tersebut dalam kartu kendali. 
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c)  Setelah kartu kendali diisi, surat berikut tiga kartu kendali tersebut diserahkan 

kepada pencatat. 

d) Setelah tembusan surat dibubuhi cap, tanggal dan jam pengiriman berikut kartu 

kendali II dan III disampaikan kepada pengolah. 

e) Kartu kendali II langsung dikembalikan kepada pencatat kemudian diteruskan 

kepada unit kearsipan untuk disimpan sebagai pengganti arsip. Untuk tembusan 

surat dan kartu kendali III disimpan pengolah, kartu kendali I diteruskan ke 

pengarah. 

f) Setelah surat siap dikirim, diberikan kepada bagian ekspedisi untuk dikirim. 

b) Surat keluar biasa 

(1) Untuk surat keluar biasa, segala sesuatunya disiapkan oleh unit pengolah. 

(2) Setelah konsep selesai diketik, ditanda tangani dan sebagainya, unit pengolah 

mencatat surat keluar biasa tersebut dalam dua lembar pengantar surat biasa. 

(3) Surat asli dan tembusannya (arsip / pertinggal) disampaikan kepada pencatat pada 

unit kearsipan untuk diberi stempel Dinas. 

(4) Tembusan dikembalikan kepada pengolah berikut lembar pengantar surat biasa II, 

untuk di file sebagai arsip aktif. Sedangkan lembar pengantar surat biasa I disimpan 

oleh pencatat sebagai bukti pengiriman. 

(5) Surat aslinya diberikan kepada petugas pengiriman surat, kemudian petugas 

mengadakan penelitian seperlunya untuk mengetahui kalau-kalau pada surat 

tersebut masih terdapat kekurangan. Setelah dinyatakan lengkap, petugas 

menyiapkan sampul surat dan diketik alamatnya. 

c) Surat keluar rahasia 

(1) Konsep surat keluar dibuat oleh pimpinan unit pengolah yang bersangkutan. 

(2) Setelah konsep surat rahasia tersebut selesai diketik, kemudian diberi nomor, cap, 

dan sekaligus dibuatkan sampulnya. 

(3) Surat tersebut kemudian dicatat dalam lembar pengantar surat keluar rahasia 

rangkap dua. 

(4) Surat asli dimasukkan dalam amplop, kemudian diteruskan kepada ekspedisi untuk 

dikirim. 

(5) Oleh petugas ekspedisi surat tersebut tidak diteliti, karena dalam keadaan tertutup. 



(6) Lembar pengantar diberikan kepada pengarah, kemudian diteruskan kepada penata 

arsip untuk difile. 

(7) Surat tembusan berikut lembar pengantar II tetap disimpan oleh pengolah sebagai 

arsip aktif 

e. Pengiriman surat 

          Setelah surat siap dikirim (diberi nomor, tanggal, disampuli) untuk selanjutnya 

diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dikirim melalui kurir / melalui pos. Proses 

pengurusan surat keluar menurut Sularso Mulyono dkk (1985 : 11), antara lain : 

a) Pembuatan konsep 

Pimpinan bagian pengolah membuat konsep sendiri kemudian dikirim ke Tata 

Usaha untuk diketik. Atau atas dasar surat masuk memberikan disposisi dan minta 

pelaksana pengolah membuat konsepnya. 

b) Pengetikan Pelaksana pengolah sesuai dengan isi disposisi membuat konsep dan 

diserahkan kembali ke pimpinan ke pimpinan apakah konsep yang dibuat sudah 

sesuai atau belum. Kemudian konsep diteruskan ke Tata Usaha untuk diketik. 

c) Pengoreksian 

Tata Usaha pengolah setelah selesai mengetik dan setelah   dikoreksi dikirim ke 

pimpinan pengolah hasil ketikan tersebut. 

d) Pencatatan 

Bagian pencatatan menerima surat dari Tata Usaha yang rangkapnya menurut 

kebutuhan, kemudian mencatat ke kartu kendali (rangkap 3), tetapi kalau 

menggunakan lembar pengantar rangkapnya hanya 2, bagian pencatat meneruskan 

ke bagian pengiriman dan pertinggalnya di kirim ke penata arsip melalui Tata 

Usaha pengolah dengan disertai 2 lembar kartu kendali. Lembar ketiga di tinggal di 

Tata Usaha pengolah, lembar kedua kartu kendali di simpan di penata arsip 

sedangkan lembar pertama disimpannya. 

e) Pengiriman 

Bagian pengiriman menerima surat asli dan tembusantembusan sesuai dengan 

keperluan 

 

Hakekat Pengelolaan Arsip 



Manajemen mencakup proses pengelolaan, pengurusan, penataan, pengaturan tentang 

suatu hal. Menurut Suharsimi manajemen dapat dikatakan sebagai pelaksanaan fungsi-

fungsi perencanaan (penetapan apa yang dilakukan), pengorganisasian, (perancangan 

dan penugasan), pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.15 

 

Setelah dikemukakan tentang pengertian manajemen berikut pengertian pengelolaan 

menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia “pengurusan” 16 . Dengan demikian, 

pengelolaan adalah proses pengaturan, penyimpanan dan perawatan sesuatu hal untuk 

mendukung suatu kegiatan guna mencapai tujuan. Secara estimologi istilah Arsip 

berasal dari kata Archeion (Bahasa Yunani) dan Archivum (Bahasa Latin) artinya kantor 

pemerintah dan kertas yang disimpan dikantor tersebut, yang semula diterapkan pada 

records/rekaman pemerintah (arsip).17 

 

Menurut  Basir Barthos dalam Manajemen Kearsipan Setiap catatan tertulis baik dalam 

bentuk gambar ataupun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai subyek 

(pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat untuk membantu daya ingatan orang 

(itu) pula.18 Kemudian pengertian arsip juga dikemukakan oleh Liang Gie arsip dalam 

bukunya Administrasi Perkantoran Modern: arsip adalah suatu kumpulan warkat yang 

disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali 

diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali.19 

 

Jadi, dapat disimpulkan arsip adalah kumpulan dokumen baik berupa tulisan maupun 

benda atau gambar yang disimpan secara sistematis dan dipelihara di tempat khusus 

agar dapat dengan cepat ditemukan kembali, dibuat untuk membantu daya ingatan 

seseorang karena arsip mempunyai nilai kegunaan bagi sebuah lembaga. 

 

                                                           
15 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Materi (Jakarta: Prima Karya, 1995) hlm3. 
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19 The Liang Gie,Administrasi Perkantoran Modern (Yogjakarta:Liberty, 2007) hlm118. 
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Menurut UU no.7 tahun 1971 pasal 3 mengenai tujuan arsip adalah Menjamin 

keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraa kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggung-

jawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah.20 

1) Menyampaikan surat dengan aman dan mudah selama di perlukan. 

2) Menyiapkan surat setiap saat di perlukan. 

3) Pengumpulan bahan-bahan yang menpunyai sangkut paut dengan suatu masalah 

yang di perlukan sebagai pelengkap. (A.W.Widjaja, 1993 : 103).21 

 

Aktivitas dalam manajemen arsip atau kearsipan oleh suatu lembaga sudah tentu 

mempunyai tujuan tertentu seiring dengan apa yang akan dicapai oleh lembaga yang 

mengurus arsip tersebut. Sebagai pusat informasi, maka arsip sudah tentu perlu dikelola 

sedemikian rupa sehingga fungsi pusat informasi tersebut dapat terlaksana. Karena tidak 

dapat dipungkiri karena ingatan seorang individu itu tidak selamanya baik, maka dengan 

didukung adanya data atau arsip yang disimpan dengan baik dan sistematis mendukung 

kelancaran kegiatan sekolah lainnya. 

 

Menurut Drs. Ignastius Wursanto arsip berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu 

arsip dinamis dan arsip statis. Hanya saja, arsip dinamis diperinci lagi menjadi dua 

bagian, yaitu: 

a) Arsip aktif, yaitu warkat-warkat yang masih digunakan dalam proses 

pekerjaan sehari-hari, 

b) Arsip pasif, yaitu warkat-warkat yang jarang digunakan dalam proses 

pekerjaan sehari-hari, atau sudah berkurang frekuensi penggunaannya dalam 

penggunaan administrasi organisasi.22 

            

Dalam pengelolaan arsip terdapat langkah-langkah penyelesaian. 

a. Tahap Penyimpanan Arsip 
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 Salah satu cara menangggulangi jumlah arsip yang makin bertambah yaitu 

menerapkan sistem kearsipan yang tepat dan mudah oleh karena itu, penyimpanan arsip 

hendaknya dilakukan dengan mempergunakan suatu sistem tertentu yang 

memungkinkan: 

a. Penemuan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu 

diperlukan. 

b. Pengambilan arsip dari tempat penyimpanan dapat dilakukan sengan mudah. 

c. Pengembalian arsip ke tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan 

mudah.23 

 

Menurut Zulkifli Amsyah terdapat 2 (dua) macam penyimpanan, yaitu penyimpanan 

warkat yang belum selesai diproses atau penyimpanan sementara (file pending) dan 

penyimpanan warkat yang selesai diproses atau penyimpanan tetap (file permanent). 

Penyimpanan Sementara (File Pending) File pending adalah file yang digunakan untuk 

penyimpanan sementara sebelum suatu warkat selesai diproses. Warkat yang dipending 

sampai waktu tertentu dapat dimasukkan dalam map di bawah bulan dan tanggal yang 

dikehendaki, sudah selelsai diproses barulah warkat yang dipending itu disimpan pada 

file penyimpanan. Penyimpanan Tetap (Permanent File), umumnya kantor atau 

organisasi memperhatikan prosedur atau langkah penyimpanan warkat. Pengalaman 

menunjukkan adanya banyak dokumen atau warkat yang hilang pada prosedur awal. 

Sedangkan kalau arsip sudah sampai penyimpanan, maka kecepatan penemuan 

dokumen yang disimpan memegang peran.Kecepatan ini tergantung pada sistem yang 

dipergunakan, peralatan dan petugas filling.24 

 Zulkifli mengemukakan ada beberapa langkah atau prosedur penyimpanan, 

antara lain: 

(a) Pemeriksaan, pemeriksaan merupakan langkah persiapan dalam menyimpan 

warkat dengan cara memeriksa setiap lembaran warkat untuk memperoleh 

kepastian bahwa warkat-warkat bersangkutan memang sudah siap untuk disimpan.   

(b) Mengindeks, Yang dimaksud dengan mengindeks adalah pekerjaan menentukan 

nama atau subjek apa serta kata tangkap lainnya surat akan disimpan. Penentuan 

kata tangkap ini tergantung pada sistem penyimpanan yang dipergunakan. Pada 

                                                           
23Ig.Wursanto, Op,Cit., hlm32. 
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sistem numerik kata tangkapnya adalah angka, sistem geografis adalah nama 

tempat asal surat, dan sistem subjek adalah perihal atau isi surat.  

(c) Memberi tanda, Memberi tanda yang disebut juga pengkodean dilakukan secara 

sederhana yaitu dengan memberikan tanda garis atau lingkaran dengan warna 

mencolok pada kata tangkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan 

mengindeks. 

(d) Menyortir, Menyortir adalah mengelompokkan warkat-warkat untuk persiapan 

ke langkah terakhir yaitu penyimpanan. Langkah ini diadakan khusus untuk jumlah 

volume warkat yang banyak, sehingga untuk memudahkan penyimpanan dalam 

folder atau alat lainnya yag digunakan. 

 (e) Menyimpan. Langkah terakhir adalah penyimpanan, yaitu menempatkan 

dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang digunakan. Sistem 

penyimpanan akan menjadi lebih efisien dan efektif bila didukung dengan peralatan 

yang memadai.25 

           Adapun perlengkapan untuk penyimpanan arsip (1) Penyekat, yaitu lembaran 

yang terbuat dari karton atau triplek sebagai pembatas arsip yang disimpan, (2) Map 

(folder) folder dapat diperoleh dalam berbagai model dan bahan, jumlah dan jenis 

dokumen yang ada di file, (3) penunjuk (guide) terdiri dari temapat label (tab) yang 

menjorok ke atas dibuat dalam berbagai bentuk, (4) kata tangkap, untuk membuat kata 

tangkap berupa huruf, abjad, nama maupun subjek haruslah sesingkat mungkin agar 

dapat dibaca dengan mudah, (5) perlengkapan lain adalah label, yaitu sejenis stiker yang 

dipakai untuk membuat kode dan ditempel pada bagian tertentu. 

b. Tahap Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip 

Dalam penjelasan umum UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kearsipan dinyatakan bahwa untuk kepentingan pertanggungjawaban nasional kepada 

generasi yang akan datang, perlu diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata benar, 

serta lengkap mengenai kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan negara baik 

masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. 

                                                           
25Ibid., 



Pemeliharaan arsip adalah usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak 

selama masih mempunyai nilai guna. Untuk dapat memelihara arsip dengan baik, perlu 

diketahui ada beberapa faktor penyebab kerusakan arsip dan cara pencegahannya.  

 

 . Adapun alat pemeliharaan antara lain, mesin penghisap debu (vaccum cleaner, 

alat pendeteksi api/asap (smoke detector), pemadam kebakaran, dan lain-lain.  

c. Tahap Peminjaman dan Penemuan Kembali Arsip 

           Ketepatan dan kecepatan menemukan atau mendapatkan arsip akan sangat 

bergantung dari beberapa hal sebagai berikut: 

1) Kejelasan materi yang diminta oleh pengguna. 

2) Ketepatan sistem pemberkasan yang digunakan dalam pemberkasan jenis-jenis 

arsip. 

3) Ketepatan dan kemantapan sistem individu (baik sistem manual ataupun sistem 

mekanik). 

4) Ketepatan dan kemantapan sistem klasifikasi. 

5) Tersedianya tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai.26 

 

        Apabila ada pihak lain yang meminta/meminjam arsip yang disimpan, petugas 

arsip harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Menanyakan jenis arsip yang disimpan, 

(2) Menentukan kode berdasarkan nama yang telah diindeks,  

(3) Melihat kartu Indeks untuk melihat kode arsip,  

(4) Mengambil arsip dari tempat penyimpanannya, berdasarkan kode dan 

mengantinya dengan bon pinjam arsip.27 

 

d. Tahap Penyusutan Arsip (Pemindahan dan Pemusnahan) 

Salah satu kegiatan dalam pengelolaan arsip yang dilakukan adalah salah satunya 

kegiatan penyusutan. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan yang dilakukan 

dengan cara memindahkan, menyerahkan atau memusnahkan arsip.28 Penyusutan arsip 

bertujuan untuk mengurangi bertumpuknya arsip yang sudah tidak terpakai agar 

menyediakan tempat bagi arsip baru. Penyusutan arsip menghindarkan campur aduk 

antara arsip-arsip aktif dan arsip-arsip inaktif, serta arsip-arsip penting dan arsip-arsip 

biasa dan tidak penting. 

  

                                                           
26http://www.bpadjogja.info/file/c31a14145391f517fcdd64f16ae35f6d.pdf (diakses 31 Maret 2014). 

 
27Artikel belajar-arsip.blogspot.com/2011/04/penemuan-arsip-retrieval.html (diakses 30 Maret 2014) 
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Penyusutan arsip merupakan kegiatan akhir dari siklus daur hidup arsip. Ada dua bentuk 

kegiatan penyusutan arsip, yaitu pemindahan dan pemusnahan arsip. Pemindahan dan 

pemusnahan arsip penting dilakukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi program 

kearsipan.Untuk menentukan kelayakan sebuah arsip harus dipindahkan atau dimus-

nahkan harus melalui penilaian terhadap nilai guna suatu arsip atau sesuai jadwal retensi 

arsip. 

  

Keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah: (a) Penghematan 

penggunaan ruangan, (b) Penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan 

kearsipan, (c) Tempat arsip yang agak longgar akan memudahkan petugas bekerja 

dengan arsip.29 

 

Jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi tentang jangka waktu penyimpanan arsip 

yang ditentukan berdasarkan nilai kegunaan tiap-tiap berkas.30 Dalam pembuatan jadwal 

retensi arsip perlu mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional lebih dahulu. 

Arsip-arsip yang sudah tidak bernilai guna menurut yang tercantum dalam jadwal 

retensi arsip kemudian dipindahkan dan dimusnahkan. Jadwal ini sebaiknya hanya 

mencantumkan jenis atau macam arsip, misalnya kuitansi, surat pesanan, surat 

keputusan dan lain sebagainya. Dengan demikian seleksi terhadap arsip yang sudah 

sampai masanya untuk dipindahkan atau dimusnahkan akan lebih mudah dilaksanakan. 

 Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip-arsip dari arsip aktif ke 

arsip in-aktif, dan dari arsip in-aktif ke arsip statis. Pemindahan arsip-arsip tersebut 

dilakukan karena ada arsip yang tidak lagi digunakan atau jarang digunakan dalam 

kegiatan administrasi sehari-hari.31 Biasanya pemindahan arsip dilakukan setelah satu 

periode tertentu misalnya, 1 tahun, arsip sudah jarang sekali digunakan. Berapa lama 

suatu arsip dinyatakan aktif atau inaktif bergantung pada kebijakan tiap-tiap lembaga 

dan juga setiap lembaga menyusun jadwal retensi arsip. 

 

                                                           
29Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1989) h.211. 
30Basir Barthos, OP Cit., h.103.  
31Ignatius Wursanto, Op Cit.,h.276. 



Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan atau melenyapkan arsip yang 

dipandang telah habis nilai gunanya atau telah habis masa penyimpannya sesuai dengan 

jadwal retensi arsip.32 Semua arsip yang akan dimusnahkan harus dibuat berita acara 

pemusnahannya. Menurut Agus Sugiarto dalam bukunya Manajemen Kearsipan 

Modern terdapat langkah-langkah dalam pemusnahan arsip, yaitu: 

1) Seleksi, untuk memastikan arsip-arsip yang akan dimusnahkan 

2) Pembuatan daftar jenis arsip yang dimusnahkan  

3) Pembuatan berita acara pemusnahan arsip 

4) Pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi.33 

Dalam kegiatan pemindahan dan pemusnahan arsip harus melalui persetujuan dari 

pimpinan untuk mengindari terjadinya kesalahan dalam penyusutan arsip.Selain itu 

dalam pemusnahan arsip harus disaksikan oleh notaris dan tanggungjawab terkait 

pemusnahan arsip. 

 Menurut Basuki (2003), ada empat metode pemusnahan, yaitu: 

1) Pencacahan, metode ini sering digunakan. Proses menggunakan alat pencacah 

yang biasa dikenal dengan shredden. Alat ini mengancurkan kertas dengan 

menarik dan merobek kertas menjadi potongan kecil. 

2) Pembakaran, metode ini dianggap sulit dan berbahaya dilakukan karena beresiko 

menyebabkan kebakaran. Tetapi pada masa lalu metode ini sangat popular. 

3) Pemusnahan kimiawi, metode ini dilakukan dengan menggunakan bahan 

kimiawi. Walaupun metode ini efisien dibanding metode pencacahan, tetapi 

tidak dapat dilakukan karena larutan asam yang dapat merusak kulit dan mudah 

terbakar. 

4) Pembuburan, merupakan metode yang ekonomis, aman dan bersih. Namun 

metode ini tidak terlalu populer digunakan.34 

 

Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari sistem mana-jemen atau sistem 

yang menyediakan informasi yang bertujuan mendukung operasi manajemen dan 

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.35 Adapun pendapat-pendapat lain oleh 

para ahli, yang menyebutkan mengenai, sistem informasi manajemen merupakan 

perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, 
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menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses 

pengambilan keputusan.36 

 

Sistem informasi manajemen yaitu suatu metode yang menghasilkan informasi yang 

tepat (timely) bagi manjemen tentang kehidupan ekternal dan operasi internal sebuah 

organisasi, dengan tujuan untuk menunjang pengembalian keputusan dalam rangka 

memperbaiki perencanaan dan pengendalian.37 Dilihat dari pengertian di atas, fungsi 

utama sistem informasi manajemen telihat pada penunjang pengembalian keputusan 

untuk memperbaikii perencanaan. Untuk itu, sistem informasi bersifat evaluator, yaitu 

sebagai rujukan evaluasi dalam pelaksaan sistem berisi informasi  yang dilakukan atas 

dasar manajemen. Dan pada tahapan itu, Sistem Informasi Manajemen bertindak 

sebagai evaluator.  

 

Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem yang terstruktur yang digunakan 

untuk mengelola data secara terkompu-terisasi.38 Ada empat aspek yang ada di dalam 

sistem informasi manajemen menurut Ida Nuraida, yaitu:39 

1. Input, yang dapat dikenali dengan karakteristik kebutuhan data, kebutuhan 

informasi, bentuk informasi, sumber informasi yang didapat, waktu 

pengumpulan informasi serta bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut. 

2. Proses, yang dapat dikenali dengan karakteristik pembuatan informasi, 

memproses informasi, merekam informasi serta mendistribusikan informasi. 

3. Output, dapat dikenali dengan karakteristik informasi yang dihasilkan, baik 

secara bentuk, waktu, serta media yang digunakan. Dan bagaimana kepuasan 

para pengguna atau konsumen informasi. 

4. Pengendalian, berkenaan dengan kualitas pengambilan keputusan yang dibuat 

berdasarkan referensi dari informasi yang didapat, pertanggungjawaban 

pengolahan informasi, serta evaluasi dari input hingga output informasi. 
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Bila dikaitkan dengan pendapat Ida Nuarid, ada 3 (tiga) komponen pokok dalam alur 

sistem informasi, yaitu input, model block / process, dan outut. Dengan demikian, 

sistem informasi manajemen adalah serangkaian dari sistem yang beroperasi dengan 

tahapan pengum-pulan data input, pengolahan data processing data, hingga penyebaran 

data output, sehingga menjadi informasi untuk disajikan atau ditampilkan sebagai salah 

satu sumber pengambil keputusan oleh pimpinan atau organisasi sebagai pelaksana 

manajerial dalam manajemen. 

 

a. Konsep Pengumpulan Data (In-put) 

 Input meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, dapat berupa dokumen dasar.40 Metode pengumpulan data adalah suatu 

pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

rangka mencapai tujuan penelitian.41 Sedangkan menurut Kun Maryati, dalam bukunya 

menyebutkan bahwa, Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data.42 

Berbicara mengenai pengumpulan data, adapun teknik-teknik dalam pengumpulan data 

yang dapat dilakukan sebagai bentuk efektivitas serta efisiensi, yaitu dengan mencatat, 

merekam, mengamati mengenai ukuran, nilai atau status objek dari himpunan data. 

 

Data adalah bahan utama dari pekerjaan manajemen sistem informasi, fakta yang terjadi 

karena adanya kegiatan organisasi yang terjadi pada lini transaksi, manajemen lini 

bawah, lini tengah, dan lini atas.43 Sedangkan menurut Webster New world Dictionary, 

data adalah things known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang 

diketahui atau dianggap.44 Dari pengertian-pengertian data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa data merupakan suatu bahan mentah yang belum diolah, dan masih bersifat 

sesuatu yang dianggap. Untuk mengolah data diperlukan tahapan berikutnya sebagai 
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processing data yang menjadikan data menjadi sebuah informasi, yang siap dikonsumsi 

oleh konsumen informasi. Namun, informasi yang diolah harus melewati tahapan 

berikutnya untuk membetuk sajian informasi agar lebih mudah dikonsumsi.  

 

Dalam Penelitian teknik atau metode pengumpulan data penting ditentukan, adapun 

secara garis besar teknik pengumpulan data yang sering digunakan ada empat macam, 

yaitu 1) wawancara, 2) angket, 3) Pengamatan, 4) Pemeriksaan. 45  Pada tahap 

pengumpulan data, berbagai kebutuhan adalah sama, yang membedakan adalah latar 

belakang yang menjadi objek informasi. Sangatlah penting dalam memilih metode 

pengumpulan data, agar informasi yang diperoleh dapat efektif dan efisien, sesuai 

dengan informasi yang dibutuhkan, sehingga tahapan-tahapan setelah pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan baik. 

 

b. Konsep Pengolahan Data (processing) 

Pengolahan data ialah proses mengubah bentuk dan makna data menjadi informasi dan 

dapat digunkan dalam mendukung berbagai kegiatan manajemen bisnis termasuk 

pengambilan keputusan46. Proses mengubah bentuk dan makna data dikerjakan oleh 

pikiran-pikiran manusia dan mesin, serta menggunakan alat-alat tertentu. Berupa dari 

kombinsai prosedur, logika, dan model matematika yang berfungsi memanipulasi data 

untuk output tertentu.47 

 

Pengolahan data, menyangkut pekerjaan menyimpan, pengam-bilan kembali dan 

manipulasi data yang dilaksanakan terhadap data yang disimpan dalam pangkalan data 

untuk menghasilkan informasi. Data processing atau pengolahan baket adalah kegiatan 

pikiran dengan bantuan tenaga atau sesuatu alat dan mengikuti serangkaian langkah, 

rumus, atau pola tertentu untuk mengubah data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, 

susunan, sifat atau isinya.48 
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Ada pun rumusan mengenai processing bahwa “Processing refers to any steps taken, by 

whatever means possible, to make date usable for a specified purpose”.49 (pegolahan 

menunjuk pada langkah-langkah apapun yang dilakukan dengan sarana-sarana apapun 

yang mungkin untuk membuat data dapat dipergunakan bagi sesuatu maksud tertentu). 

          

Dengan demikian pengolahan data dilakukan dengan tahapan-tahapan proses dimana 

pengubahan data dan informasi yang didapat dengan menggunakan peralatan 

pendukung. Adapun alat-alat yang digunkan merupakan hasil komunikasi dari interaksi-

interksi orang dengan orang, orang dengan mesin, serta mesin dengan mesin. Perangkat-

perangkat ini bekerja dengan pikirannya masing-masing sesuai fungsi, dan menjadikan 

data sesuatu yang bermakna guna dalam pelaksanaan manajemen. Sehingga setelahnya, 

data menjadi sebuah informasi yang siap disajikan pada tahapan berikutnya sebagai 

proses penyebaran informasi. 

 

c. Konsep Penyebaran Data (Out-put) 

Output data berupa output dokumen dari informasi yang berkualitas.50 Penyebaran data 

menyangkut penyampaian data dan atau informasi kepada para pemakai dalam bentuk 

tabulasi, peta, informasi digital dan lain-lainnya. Dalam mendukung terjadinya total 

sistem informasi manajemen, dibutuhkan perlengkapan pendukung yang menjadi bagian 

penting dalam penyebaran informasi pada sistem informasi manajemen. 

 

The Liang Gie dalam bukunya menyebutkan bahwa “Perlengkapan adalah berbagai 

peralatan elektronik yang mewujudkan otomasi.” Mengenai pengertian otomasi, Terry 

menegaskan bahwa : 

In performing work of any kind, automation means the arrangement whereby 

one or more machine are operated without human participation except to press 

the starter button, is this the regulation of processing by which high-speed, self-

correcting intruments or machines control the operations of orther machines. In 

very real sense, automation is the extension of mechanization.51 

(Dalam melakukan pekerjaan macam apapun, otomasi berarti pengaturan dengan mana 

satu mesin atau lebih dijalankan tanpa pengikutsertaan manusia kecuali menekan 
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tombol penggerak. Ini adalah pengaturan terhadap pengolahan dengan makna peralatan 

atau mesin-mesin dengan kecepatan tinggi dan melakukan pembetulan sendiri 

mengontrol jalannya mesin-mesin lain. Dalam arti yang sangat nyata, otomasi adalah 

perluasan dari mekanisme). 

 

Untuk itu otomasi berfungsi sebagai peralatan yang mempermudah kerja manusia dalam 

menjalankan pengolahan data serta penyebar informasi pada sistem informasi 

manajemen. Dalam perkantoran, otomasi juga dikenal dengan sebutan otomasi 

perkantoran. Yang mencirikannya adalah penggunaan peralatan dengan menggunakan 

komputer, dan peralatan mutakhir lainnya untuk melakukan pengolahan bahan 

keterangan yang rumit atau sangat besar jumlahnya. 

 

Dengan demikian output informasi adalah tahapan akhir dalam sistem informasi 

manajemen, berfungsi sebagai alat penyebaran dan penyajian informasi yang telah 

dikumpulkan, dan diolah hingga akhirnya disebar luaskan agar konsumen informasi 

dapat mengkonsumsi informasi dengan mudah. Adapun fungsi tak langsung yang 

menjadi salah satu bentuk sistem informasi manajemen adalah, peralatan penyebar 

menjadi penentu keputusan atau respon akan tindakan yang akan dilakukan oleh 

konsumen informasi, dan juga pimpinan organisasi maupun lembaga sebagai tahapan 

evaluasi serta perencanaan kembali untuk kedepannya. 

 

 

METODOLOGI 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan metode 

deskriptif. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang rinci mengenai suatu subyek 

tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh 

termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. 

 

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bagian Tata Usaha FIP 

UNJ. Bagian tata Usaha FIP merupakan salah satu kantor yang harus melaksanakan 

administrasi perkantoran bidang pendidikan tinggi.  Tempat penelitian ini beralamat  

kantor Bagian Tata Usaha FIP UNJ di Gedung daksinapati lantai 2, jalan Rawamangun 



Muka Jakarta Timur. Bagian  Tata Usaha yang dijadikan sasaran penelitian meliputi 

sekertarian dekanat FIP UNJ, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Kemahasiswaan  

dan Sub Bagian akademik  FIP UNJ.   

       

Subjek penelitian adalah implementasi sistem informasi manajemen, pengelolaan surat 

dan pengelolaan arsip pada kantor Bagian Tata Usaha FIP UNJ  pada Sub Bagian 

Kepegawaian, Sub Bagian Kemahasiswaan dan Sub Bagian Akademik. Selanjutnya 

yang menjadi informan dalam pengumpulan data meliputi:  Kepala Bagian Staf Tata 

Usaha, Kepala Sub bagian Kemahasiswaan, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian 

Akademik. Melalui informan tersebut diharapkan  semua data tentang bagaimana sistem 

Infomasi manajemen, pengelolaan surat dan pengelolaan arsip pada kantor Bagian Tata 

Usaha FIP UNJ dapat diperoleh secara akurat dan objektif.  

 

Berkaitan dengan sumber data penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: Wawancara, Observasi.  Dan Dokumentasi. Teknik 

analisis data yang diperlukan dalam penelitain ini adalah: 1) Reduksi data (Data 

Reduction), 2) Penyajian Data (display data) 3) Pengambilan kesimpulan (verification) 

Analisis data yang dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik kalibrasi 

yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang menggunakan teknik kalibrasi 

yang bertujuan mengetahui keabsahan data yang menggunakan “representative  waktu, 

kredibilitas data, kriteria signifikansi, dan kriteria komprehensif”. 52 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

2. Analisis Data 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

            Dari paparan data di atas dapat dianalisis bahwa dalam pengelolaan surat tahap 

pertama yang dilakukan adalah penerimaan surat. Penerimaan surat dilakukan didua 

tempat yaitu bagian surat dan di sekretaris Dekan. Surat yang diterima dibagian surat 

masuk kemudian diperiksa siapa pengirim dan kemana tujuannya serta dianalisis jenis 

surat tersebut. 
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1) Surat biasa kemudian dibuka dari amplop (jika beramplop) kemudian dicatat dalam 

buku agenda surat masuk. Setelah dilakukan proses pencatatan surat melalui proses 

scaning yang secara otomatis akan langsung masuk kedalam folder penyimpanan. 

Setelah itu surat bisa langsung didistribusikan. 

2) Surat penting  dibuka dari amplop (jika beramplop) kemudian dicatat dalam buku 

agenda surat masuk. Setelah dilakukan proses pencatatan surat melalui proses 

scaning yang secara otomatis akan langsung masuk kedalam folder penyimpanan. 

Apabila isi surat tersebut perlu diketahui oleh beberapa bagian maka surat langsung 

digandakan dengan menggunakan mesin scan. Setelah itu surat bisa langsung 

didistribusikan. 

3) Surat rahasia tidak mengalami tahap pembukaan surat oleh staff TU. Surat tersebut 

dicatat dalam buku agenda surat masuk kemudian melalui proses scaning dalam 

kondisi tetap beramplop yang secara otomatis akan langsung masuk kedalam folder 

penyimpanan. Setelah itu surat bisa langsung didistribusikan. 

Pengiriman surat kepada jurusan PGSD atau Psikologi menggunakan fax atau 

menitipkannya pada petugas. Pengelolaan surat masuk dibagian sekretaris dekan diawali 

dengan proses penerimaan surat. Surat yang masuk kemudian dicatat dalam buku 

agenda surat masuk. Setelah itu surat dikirim kepada dekan atau pembantu dekan. 

Sedangkan surat yang diterima melalui email diprint oleh sekretaris dekanat kemudian 

di serahkan kepada dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan. Terkadang surat 

tersebut diforward langsung ke email dekan atau pembantu dekan terkait. 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa tahap pengelolaa surat keluar 

diawali dari kegiatan pembuatan surat. Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam 

pembuatan surat adalah pembuatan konsep surat. Konsep surat biasa dapat dibuat 

langsung oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris atau Kasubag. Konsep surat penting 

dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris atau Kasubag dengan 

berpedoman pada surat yang berasal dari universitas jika bersifat turunan. Sedangkan 

konsep surat-pengecapan rahasia dibuat langsung oleh pimpinan fakultas. Sekretaris 

hanya bertugas mencatat dan mendistribusikan surat rahasia.  

Surat hanya bisa dicetak dan ditandatangani jika konsep sudah disetujui dekan 

atau pembantu dekan yang bersangkutan. Setelah konsep surat di setujui dekan atau 



pembantu dekan  maka surat diberi nomor surat sekaligus dicatat dalam buku agenda 

surat keluar di sekretaris dekan.  

Surat yang telah selesai diberi nomor kemudian di gandakan. Surat yang sudah 

digandakan dicap dibagian pengecapan kemudian sebagian diarsipkan. Arsip surat 

keluar kemudian disimpan oleh sekretaris dekan dan disimpan di sub bagian masing-

masing namun terkadang hanya disimpan disalah satunya. Setelah surat mengalami 

pengecepan, surat kemudian didistribusikan tujuan surat. 

c.Hambatan-hambatan Dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa dalam pengelolaan surat di 

bagian TU FIP kendala yang dihadapi adalah komitmen atau kedisiplinan petugas dalam 

menjalankan sistem yang ada. Minimnya komitmen dalam pelaksanaan sistem yang ada 

juga terlihat pada proses penyimpanan arsip surat keluar. Tidak semua surat keluar 

dilaporkan dan diarsipkan kepada sekretaris dekanat. Misalnya dibagian sekretaris 

dekanat tidak ada sama sekali arsip surat keluar PDIII sementara disub bagian 

kemahasiswaan bisa ditemukan. 

Selain itu kendala yang ditemukan dalam pengelolaan surat dibagian TU FIP 

khususnya dibagian penerimaan surat masuk adalah kurangnya petugas yang 

dikhususkan menangani bagian tersebut. Keberadaan petugas yang jarang ditempat 

dikarenakan terkadang beliau harus mengantarkan sendiri surat ke masing-masing 

jurusan jika tidak ada yang bisa dimintai tolong. Petugas surat masuk yang hanya 

sendiri juga menyebabkan ketika beliau tidak masuk maka pengelolaan surat menjadi 

terhambat karena tidak ada yang mengerjakan. Hal ini juga bisa disebabkan karena 

minimnya pelatihan yang diikuti oleh staff TU FIP berkaitan dengan pengelolaan surat. 

Dalam pengelolaan surat masuk, minimnya tempat juga menjadi kendala yang 

menyebabkan tidak bisa digunakannya sistem pengarsipan manual. Hal ini terlihat dari 

adanya dua loker besar yang berisi arsip keuangan lama di ruangan staff TU FIP bagian 

administrasi surat menyurat sehingga tidak ada ruang untuk pengarsipan manual. 

Penyimpanan surat yang hanya menggunakan sistem elektronis juga cukup berbahaya 

apabila terkena virus atau komputer mengalami kerusakan. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 



Secara umum penyimpanan arsip di Tata Usaha FIP UNJ ini sudah sesuai, sudah 

menggunakan sistem penyimpanan yang sesuai misalnya berbentuk kronologis dan 

subjek itu hal tersebut dilakukan agar para petugas arsip bisa lebih mudah mencari data 

yang dibutuhkan. Sebelum arsip disimpan ke dalam lemari/rak arsip, arsip tersebut 

harus diperiksa terlebih dahulu jenis suratnya. Setelah itu baru dikelompokkan sesuai 

dengan isi dari arsip tersebut. Kemudian arsip yang telah dikelompokkan diberi kode. 

Tahap selanjutnya arsip tersebut disimpan ke dalam box file atau lemari penyimpanan 

arsip. Hanya saja dalam penataan ruangan di tata usaha FIP ini kurang memadai, yaitu 

terbatasnya ruangan untuk menyimpan arsip. karena di dalam menyimpan arsip harus 

membutuhkan tempat yang luas.  

Maka dari itu para Kasubag di tata usaha FIP ini sebisa mungkin harus bisa 

memanfaatkan ruangan yang ada, sebelumnya memang dari pihak tata usaha sendiri 

sudah melaporkan masalah ini kepada pihak terkait. Karena ruangan dan perlengkapan 

yang menunjang dan memadai akan memudahkan para petugas arsip dapat menyimpan 

dan dengan mudah menemukan kembali arsipnya. 

d.2. Tahap Penemuan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Prosedur dalam menemukan arsip adalah pihak yang ingin meminjam arsip 

melaporkan ke bagian surat terlebih dahulu, setelah itu pihak surat melaporkan ke 

bagian terkait, setelah mendapatkan izin dari subag terkait barulah peminjam 

menghadap kepada subag yang ingin ditemui, setelah itu barulah data tersebut boleh 

dipinjam dengan catatan data tersebut tidak boleh dibawa pulang dikarenakan data 

tersebut merupakan data yang sangan penting dan sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.  

Petugas yang berhak menemukan arsip yaitu subag yang ada di tata usaha 

tersebut, misalnya subag keuangan dan kepegawaian, subag kemahasiswaan, subag 

akademik, subag perlengkapan  beserta staf-stafnya karena mereka yang lebih 

mengetahui dimana arsip atau data tersebut disimpan. 

Dalam menemukan arsip atau data tidak diperlukan waktu yang lama karena 

pihak tata usaha sudah mengetahui dimana arsip atau data-data tersebut disimpan. 

Hanya membutuhkan waktu dalam hitungan menit saja data yang dibutuhkan bisa 

dengan cepat ditemukan oleh petugas arsip di tata usaha ini. 

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menemukan kembali arsip, yaitu 

apabila data yang dibutuhkan terselip oleh data-data lain, karena bisa saja terjadi dalam 



menyimpan arsipnya kembali petugas arsip lupa menaruh datanya di tempat semula. 

Ada juga kendala lain seperti yang meminjam data atau dokumen tidak mengembalikan 

kembali dokumennya ke petugas arsip yang sebelumnya dia meminjam data tersebut. 

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut yakni petugas arsip atau subag terkait mencari 

dan mengingat kembali dimana data tersebut diletakkan. 

 

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Penyusutan arsip sendiri bertujuan untuk mengurangi bertumpuknya arsip yang 

sudah tidak terpakai agar menyediakan tempat bagi arsip baru. Penyusutan arsip juga 

dilakukan agar arsip-arsip yang lama tidak tercampur dengan arsip yang baru. Menurut 

Zulkifli Amsyah keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah: (a) 

Penghematan penggunaan ruangan, (b) Penghematan pemakaian peralatan dan 

perlengkapan kearsipan, (c) Tempat arsip yang agak longgar akan memudahkan petugas 

bekerja dengan arsip.53  

 Yang berhak melakukan pemusnahan arsip adalah pimpinan, jadi para subag 

terkait memilah atau mengkelompokan arsip tersebut sesuai dengan masa berlakunya 

arsip tersebut. Setelah arsip tersebut dikelompokkan maka langkah terakhir adalah 

dengan cara memusnahkannya, misalnya dengan cara dibuang atau dengan mesin 

pencacah kertas. Arsip yang ada di tata usaha memang sudah cukup lama disimpan 

khususnya arsip mengenai data kepegawaian karena arsip mengenai dosen dan pegawai 

merupakan arsip hidup yaitu arsip yang tidak dapat dimusnahkan karena arsip tersebut 

merupakan arsip vital. Ada juga arsip mengenai ijazah mahasiswa, arsip itu juga tidak 

boleh dimusnahkan karena merupakan arsip vital.  

 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Pengumpulan data dan informasi (Input) akademik di Bagian     

       Tata Usaha FIP UNJ 

Tahapan pengumpulan data (input) data/informasi akademik di Tata Usaha FIP 

UNJ mengalami perbaikan-perbaikan. Dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, masih 

banyak pengarsipan ataupun proses-proses yang menggunakan sistem manual, sehingga 
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banyak kertas-kertas dan berkas yang sulit diarsipkan. Dengan adanya sistem 

komputerisasi, membantu pengumpulan data/informasi menjadi lebih mudah dan aman. 

Sehingga pengumpulan data/informasi pun menjadi lebih cepat. 

Tahapan pengumpulan data/informasi secara komputerisasi maupun manual ini 

membutuhkan sumber daya manusia yang memang berkompeten di bidangnya, 

sehingga pelaksanaan Sistem Informasi berjalan dengan baik. untuk itu pelaksana teknis 

pengumpul data/informasi sangat berperan dalam alur data/informasi yang memang 

dibutuhkan. Kemudian kebutuhan peralatan pendukung juga menjadi faktor penting 

dalam hal ini. Ketika sumberdaya manusia dan peralatan pendukung dirasa kurang, ini 

akan berdampak pada mandeknya sistem informasi di Tata Usaha FIP UNJ. 

e.2. Pengolahan Data dan Informasi (processing) Akademik di Bagian Tata  Usaha 

FIP UNJ 

Tahapan pengolahan data/informasi  di subag akademik, beradaptasi dari tahapan 

sebelumnya yaitu pengumpulan data. Pada tahapan ini, subag akademik TU FIP UNJ 

mengolah data dalam keadaan yang telah tersaji di database siakad UNJ. Untuk 

kemudian dipilah dan diarsipakan serta dilaporkan kepada pimpinan. Proses pengolahan 

membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup banyak, jika melihat dari tugas dan 

tanggung jawab pelaksana teknis Sistem Informasi subabg akademik yang cukup 

banyak. Namun, dengan perbaikan yang perlahan namun pasti, dalam prosesnya tidak 

terlalu menemukan kesulitan dalam pengolahan data/informasi, karena didukung pula 

dengan peralatan yang menunjang kerja pengolahan data/informasi. 

Berkaca pada catatan lapangan, pelaksana teknis Sistem Informasi subag 

akademik, sedikit membahas sumberdaya manuisa yang kurang, sehingga pekerjaan 

yang diemban pelaksana teknis menjadi menumpuk. Untuk itu pengorganisasian 

sumberdaya manusia di subag akademik, layak menjadi pertimbangan untuk 

ditambah jumlah personilnya, demi mendukung terlaksananya pelayanan yang baik 

dan profesional agar menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan yang terkemuka, sesuai visi 

besar FIP UNJ. 

e.3. Penyebaran Informasi (output) Akademik di Bagian Tata  Usaha FIP UNJ 

Tahapan Penyebaran (output) data/informasi dilakukan menggunakan tiga media 

publikasi yaitu, surat resmi, portal layanan dan laman website resmi FIP UNJ. 

Dalam pengemasan informasi yang dilakukan FIP UNJ terlihat menarik untuk 



dikonsumsi. Tampilan portal dan website yang baik, serta sub-sub konten yang 

disediakan bisa memudahkan mahasiswa, dosen serta masyarakat umum untuk 

mengkases agar dapat mengetahui informasi berkenaan dengan FIP UNJ, khususnya 

informasi mengenai akademik.  

  Laman Portal Layanan FIP UNJ belum bisa diakses dengan cepat dan 

mudah, karena masih terbatas dengan jangkauan radius yang terbatas. Sehingga 

mahasiswa ataupun dosen hanya bisa mengakses informasi di sekitar lingkungan 

FIP. Kemudian, update konten yang tersedia di portal belum bisa memenuhi 

kebutuhan informasi terutama bagi mahasiswa, karena ada beberapa faktor yang 

menyebabkan masih belum efektifnya layanan portal tersebut. Yang pertama, sangat 

dibutuhkan kesadaran dari pengelola ataupun pelaksana teknis Sistem Informasi di 

FIP untuk melayani mahasiswa dan dosen untuk mendapat informasi dengan cepat 

dan mudah. Kedua, kesadaran dari lingkungan kerja Tata Usaha FIP yang juga harus 

mendukung terciptanya layanan informasi yang efektif. Ketiga, kesadaran dari 

pengguna informasi untuk bisa lebih kritis dan mendukung portal layanan informasi 

tersebut dengan memberi masukan kepada pihak-pihak terkait. 

Website FIP UNJ yang dikelola terintegrasi dengan website resmi 

Universitas Negeri Jakarta, sehingga informasi bisa dengan mudah dipahami sesuai 

alurnya. Namun, pemeliharaan web yang dilakukan pelaksana teknis di Tata Usaha 

FIP UNJ tidak optimal. Informasi yang ditampilkan dalam setahun terakhir tidak 

update. Ini terlihat saat mengunjungi laman website resmi FIP UNJ yang terintegrasi 

dengan laman resmi UNJ. Tajuk utama yang ditampilkan adalah tajuk lama yang 

berisikan ”Selamat dan Sukses atas terpilihnya Dr. Sofia Hartati, M.Si sebagai 

Dekan FIP UNJ 2013-2017”. Berita tersebut sudah dimuat setahun terakhir, dan 

hingga kini masih tercantum, dan belum ada tajuk terbaru di laman resmi web FIP 

UNJ tersebut. Sama halnya ketika menilik kolom informasi mengenai akademik, Di 

mana ada sub kolom Standar Akademik dan Kalender Akademik. informasi 

Kalender Akademik tidak update dan hanya memunculkan Kalender kosong. 

Hal ini berdampak terhadap informasi akademik yang kurang optimal 

kepada mahasiswa, sehingga pelayanan informasi masih kurang dirasa oleh 

konsumen informasi, khususnya bagi mahasiswa FIP UNJ. Data/informasi yang 

telah di-input dan di-process pada tahapan sebelumnya sangat memungkinkan 



dibutuhkan untuk diketahui bagi mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin 

melihat seperti apa Fakultas Ilmu Pendidikan secara sekilas. Namun, ketika 

minimnya informasi untuk dapat diketahui oleh mahasiswa, ini juga akan 

berdampak pada kurang tahunya mahasiswa terhadap keadaan, atau informasi 

akademik di FIP UNJ. Namun tidak salah juga ketika sangat mengandalkan 

informasi melalui pusat, laman resmi UNJ, tetapi informasi khusus juga dibutuhkan 

oleh mahasiswa agar dengan mudah memilah informasi apa saja yang perlu 

diketahui oleh mahasiswa FIP UNJ, khususnya informasi akademik. 

Dengan begitu, tahapan penyebaran informasi di FIP UNJ, khusunya 

informasi mengenai akademik menjadi tidak terbuka dan tidak mudah untuk diakses 

oleh konsumen informasi, sehingga menjadikan proses Sistem Informasi 

Manajemen di sub bagian akademik Tata Usaha FIP UNJ tidak terlihat bulat. 

e.4. Hambatan-Hambatan dalam Sistem Informasi Manajemen Di Sub     

      Bagian Akademik FIP UNJ 

Dari hambatan-hambatan yang ada di sub bagian akademik Tata Usaha FIP 

UNJ mengacu pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti. 

Sedikitnya sumber daya manusia berkaibat pada beban kerja yang ditanggung 

pelaksana teknis menjadi berlebih. Kemudian pembuatan tim khusus dalam 

pengelolaan data/informasi sub bagain akademik menjadi tidak bisa, sedangkan TIM 

seperti itu diperlukan dalam pelaksanaannya. Selain itu, belum adanya pedoman 

bekerja (jobdes) dari pimpinan secaar tertulis untuk pelaksana teknis Sistem 

Informasi di sub bagian akademik juga berdampak pada tanggungjawab yang 

sewaktu-waktu bisa bertambah, sehingga pelaksana teknis memiliki beban kerja 

berlebih. 

Kemudian peralatan penunjang yang terkadang sering eror, berakibat pada 

kelancaran bekerja pada waktu-waktu tertentu, sehingga berdampak pada pelayanan 

akademik di Tata Usaha FIP UNJ. Selain itu, tidak update-nya media penyebar 

informasi di FIP berdampak pada kurang tahunya konsumen informasi di FIP UNJ 

khususnya informasi akademik. Hal ini juga terjadi akibat kesadaran yang lamban 

terbangun bagi semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Informasi 

Manajemen di Bagian Tata Usah FIP UNJ untuk memanfaatkan kemudahan-

kemudahan yang mulai terbangun dengan berbasis komputerisasi atau online. 



3. Kesimpulan Sementara 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Dalam pengelolaan surat masuk  dilakukan ditiga tempat yaitu bagian surat 

dan di sekretaris Dekan serta e-mail bagi pengirim yang memiliki jarak yang jauh. 

Surat yang diterima dibagian surat masuk kemudian diperiksa siapa pengirim dan 

kemana tujuannya serta dianalisis jenis surat tersebut. Surat penting beramplop akan 

dikeluarkan dari amplop sedangkan surat rahasia dan pribadi beramplop akan 

dibiarkan tetap tertutup hingga sampai kepada tujuan surat.  

Surat kemudian dicatat dalam buku agenda setelah itu diarsipkan didalam 

folder yang telah dinamai sesuai tanggal melalui proses scaning. Setelah itu surat 

diantarkan sesuai dengan tujuannya. Surat yang ditujukan kepada dekan dan 

pembantu dekan diantar langsung oleh petugas pengelola surat yaitu Staff TU bagian 

administrasi surat menyurat. Surat untuk jurusan yang berada di kampus A 

diantarkan oleh OB atau Staff TU bagian administrasi surat menyurat. Pengiriman 

surat kepada jurusan PGSD atau Psikologi menggunakan fax atau menitipkannya 

pada petugas tergantung banyaknya surat. 

Surat masuk dibagian sekretaris dekan dicatat dalam buku agenda surat 

masuk. Setelah itu surat dikirim kepada dekan atau pembantu dekan. Sedangkan surat 

yang diterima melalui email diprint oleh sekretaris dekan kemudian diserahkan 

kepada dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan. Terkadang surat tersebut 

diforward langsung ke email dekan atau pembantu dekan terkait. 

 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Pengelolaa surat keluar dibagian tata usaha FIP diawali dari kegiatan pembuatan 

surat. Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan surat adalah pembuatan 

konsep surat. Konsep surat hingga pengecapan rahasia dibuat langsung oleh 

pimpinan fakultas. Sekretaris hanya bertugas mencatat dalam buku agenda dan 

mendistribusikan surat rahasia..  

         Konsep surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, 

sekretaris atau Kasubag. Konsep surat penting dibuat langsung oleh dekan, pembantu 

dekan, sekretaris atau Kasubag dengan berpedoman pada su/rat yang berasal dari 

universitas jika bersifat turunan. Dalam membuat konsep surat, sekretaris dan 



Kasubag membuat konsep surat sendiri kemudian diserahkan dan dicek oleh dekan 

atau pembantu dekan terkait hingga dinyatakan benar. Setelah konsep surat di setujui 

dekan atau pembantu dekan  maka surat diberi nomor surat sesuai dengan siapa yang 

menandatanganinya sekaligus dicatat dalam buku agenda surat keluar masing-masing 

di sekretaris dekan. Surat yang telah selesai diberi nomor kemudian digandakan. 

Surat yang sudah digandakan dicap dibagian pengecapan kemudian sebagian 

diarsipkan.  

          Arsip surat keluar kemudian disimpan oleh sekretaris dekan dan disimpan di 

sub bagian masing-masing namun terkadang hanya disimpan disalah satunya. Setelah 

surat mengalami pengecapan, surat kemudian didistribusikan ke tujuan surat. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP kendala yang dihadapi adalah 

komitmen atau kedisiplinan petugas dalam menjalankan sistem yang ada.  Pada 

dasarnya pengelolaan surat di FIP sudah cukup maju dengan adanya pemanfaatan 

teknologi baik dalam penyimpanan maupun pengelolaan dengan menggunakan 

sistem informasi manajemen. Minimnya komitmen menyebabkan sistem ini kurang 

berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu minimnya pelatihan juga menjadi 

salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP. 

Selain itu kendala yang ditemukan dalam pengelolaan surat masuk adalah 

kurangnya petugas yang dikhususkan menangani bagian tersebut. Dalam pengelolaan 

surat masuk, minimnya tempat juga menjadi kendala yang menyebabkan tidak bisa 

digunakannya sistem pengarsipan manual. Hal ini terlihat dari adanya dua loker besar 

yang berisi arsip keuangan sehingga tidak ada ruang untuk pengarsipan manual. 

Penyimpanan surat menggunakan sistem elektronis juga cukup berbahaya apabila 

terkena virus.   

 

 

 

 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 



Dalam tahap penyimpanan arsip di tata usaha FIP UNJ sudah sesuai, karena 

penyimpanan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur penyimpanan. Data yang 

disimpan di tata usaha FIP UNJ ini adalah pada bagian kepegawaian data yang 

disimpan berupa data tentang dosen dan pegawai data tersebut dikelompokkan sesuai 

dengan sistem kronologi dan juga sistem subjek. Data pada bagian kemahasiswaan 

dan akademik juga dikelompokkan sesuai dengan kronologi dan subjek. Jenis arsip 

yang disimpan adalah arsip mengenai data dosen dan pegawai, ijazah mahasiswa 

serta jenis beasiswa. Dalam penyimpanan arsip dilakukan oleh kasubagnya sendiri 

dan juga staf yang turut andil dalam menyimpan arsip. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

  Prosedur dalam penemuan arsip di tata usaha FIP sudah sesuai, karena dalam 

tahapan penemuan arsipnya sendiri sudah sesuai dengan tahapan-tahapan sesuai 

dengan teori yang ada. Hanya saja dalam peminjaman arsip sendiri tidak 

menggunakan formulir peminjam hanya menggunakan surat saja. Seharusnya harus 

dibuatkan formulir peminjaman sebagai bahan bukti peminjaman dan pengembalian 

agar dapat dengan jelas mengenal siapa orang yang meminjam arsip tersebut. 

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Dalam pemusnahan arsip pada tata usaha fip arsip sudah sesuai dengan prosedur 

yang ada, yaitu dari arsip dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengn nilai 

kegunaannya, dari arsip yang tidak diperlukan menjadi tidak penting, kemudian 

tahap selanjutanya arsip tersebut dimusnahakan dengan cara dibuang atau 

dimusnahkan dengan mesin pencacah kertas yang tersedia, mesin pencacah hanya 

digunakan untuk data yang salah ketik agar tulisan yang sudah diketik tidak diketahui 

orang lain. Dalam menyusutkan arsip yaitu kasubag-kasubag terkait, karena mereka 

yang lebih mengetahui nilai dari kegunaan arsip tersebut. 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

 

e.1. Pengumpulan data dan informasi (Input) akademik di Bagian Tata  

       Usaha FIP UNJ 

 Pengumpulan data secara manual, membuat pemunculan sistem pengumpulan 

data berbasis online atau secara komputerisasi menjadi solusi di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Dengan sistem yang mulai diterapkan ini 



menjadikan efektifitas kerja dalam pengumpulan data menjadi lebih terkendali. 

Sehingga memungkinkan informasi yang cepat akan disampaikan kepada penerima 

data/informasi yang dituju, yaitu Kepala Bagian tata Usaha FIP UNJ dan Kepala Sub 

Bagian Pendidikan/akademik FIP UNJ. 

 Walau masih belum semua sistem informasi diterapkan secara komputerisasi, 

dan masih terdapat permasalahan dalam sistem pengumpulan data/informasi, namun 

perbaikan-perbaikan sistem pengumpulan data mulai diantisipasi, untuk menjadikan 

optimalisasi pelayanan akademik lebih terkendali. 

e.2. Pengolahan data dan informasi (processing) akademik di Bagian Tata Usaha 

FIP UNJ 

  Pengolahan data/informasi di subag akademik Tata Usaha FIP UNJ, memiliki 

prosedur yang sederhana. Terlihat dari sistem yang dibangun secara komputerisasi, 

ini memudahkan pelaksana teknis dalam mengolah data/informasi dengan lebih 

cepat. Processing data/informasi yang dilakukan juga terbilang mudah, karena 

sebagian besar data/informasi diperoleh dari database pustikom/ siakad, yang 

sebelumnya telah di-input secara online. Pelaksana teknis hanya memilah 

data/informasi yang dibutuhkan. Hanya saja dikarenakan jumlah personil pelaksana 

teknis Sistem Informasi di subag akademik yang tidak banyak, dan belum adanya 

pedoman kerja yang tertuang secara tertulis untuk menjadi acuan dalam bekerja, 

sehingga beban kerja yang diemban pelaksana teknis Sistem Informasi cukup 

banyak. Ini menjadi kendala saat data/informasi masuk secara berbarengan, dan 

berakibat pada pekerjaan yang mnumpuk saat pengolahan data/informasi di subag 

akademik Tata Usaha FIP UNJ. Pedoman kerja yang belum ada untuk peleksana 

teknis, menimbulkan beban kerja menjadi lebih banyak, karena tidak terukur sejauh 

mana tugas dan tanggung jawab pelaksana teknis pada pengolahan data/informasi 

subag akademik. 

e.3. Penyebaran informasi (output) akademik di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Proses penyebaran (output) informasi di subag akademik Tata Usaha FIP UNJ, 

memilki konsep yang baik untuk melayani kebutuhan informasi bagi mahasiswa FIP 

UNJ, maupun Dosen. Namun, konsep yang dibangun saat ini masih berjalan tidak 

optimal. Kekurangan sumber daya memang sangat terasa amat menyulitkan untuk 

membangun sistem informasi yang baik. Ini terlihat dari konsepan layanan pelaksana 



teknis Sistem Informasi subag akademik yang mulai membangun sistem informasi, 

khususnya media pelayanan terhadap mahasiswa berbasis komputerisasi hanya 

berjalan sendiri, terlihat dukungan dari lingkungan kerja yang belum 

mengoptimalkan komputerisasi sebagai media pelayanan. Dalam membangun sistem 

dibutuhkan TIM khusus untuk pemeliharaannya, agar sistem yang terbangun menjadi 

bulat. 

 Pemanfaatan media penyebar informasi di FIP UNJ, terbilang belum memenuhi 

kebutuhan informasi bagi mahasiswa maupun dosen. Sehingga penyebaran informasi 

terkesan belum seluas-luasnya untuk dikabarkan kepada mahasiswa terutama dengan 

cepat dan mudah untuk mencari tahu tentang Fakultas Ilmu Pendidikan, khususya di 

sub bagian akademik. 

e.4. Hambatan-Hambatan Dalam Sistem Informasi Manajemen Di Sub     

      Bagian Akademik FIP UNJ 

  Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen di sub 

bagian Tata Usaha FIP UNJ, dialami oleh dua faktor yaitu, hambatan sistem dan 

hambatan teknis. Hambatan sistem ini terjadi karena sistem yang dibangun dari satu 

komponen ke komponen yang lainnya, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Tata 

Usaha FIP UNJ kepada Kepala Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ, dan 

Kepala Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ kepada Pelaksana Teknis SIM di 

sub bagian akdemik bersifat satu arah dari atas ke bawah. Hambatan yang terjadi 

pada sistem ini, berakibat pada optimalisasi kerja dibeberapa bagian kerja, khsusnya 

pada pembagian kerja dan pelaporan kerja. 

Kemudian Hambatan teknis, ini terjadi pada pelaksana teknis sub bagian Tata 

Usaha FIP UNJ kepada pelaksana teknis Sistem Informasi di 8 (delapan) jurusan di 

FIP UNJ. Hamabatan teknis ini berakibat pada pelayanan terhadap mahasiswa di 

masing-masing jurusan, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melayani 

kebutuhan informasi bagi mahasiswa. Sehingga dampaknya terhadap mahasiswa 

adalah kebingungan untuk segera memenuhi kebutuhanya dalam informasi 

khususnya di bagian akademik. 

Namun, dari kedua hambatan tersebut tidak berakumulasi terhadap sistem 

informasi manajemen di Tata Usaha FIP UNJ secara keseluruhan. Terbukti dari 

tetap berjalan lancarnya pelayanan secara keseluruhan di Tata Usaha FIP UNJ, dan 



tetap berjalnnya pula pelayanan di bidang akademik Tata Usaha FIP UNJ dengan 

dibantu oleh sistem manual yang sejak lama diterapkan di Bagian Tata Usaha FIP 

UNJ. 

4. Temuan Penelitian 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Penerimaan surat dilakukan ditiga tempat yaitu bagian surat dan di sekretaris 

dekanat serta e-mail. Surat yang diterima dibagian surat masuk kelola melalui beberapa 

tahapan. Pertama surat masuk diperiksa siapa pengirim dan kemana tujuannya serta 

dianalisis jenis surat tersebut. Surat penting beramplop akan dikeluarkan dari amplop 

sedangkan surat rahasia dan pribadi beramplop akan dibiarkan tetap tertutup hingga 

sampai kepada tujuan surat.  

Surat kemudian dicatat dalam buku agenda setelah itu melalui proses scaning 

untuk pengarsipan secara elektronis. Setelah itu surat diantarkan sesuai dengan 

tujuannya. Pengiriman surat kepada jurusan PGSD atau Psikologi menggunakan fax 

atau menitipkannya pada petugas tergantung banyaknya surat. 

Surat masuk dibagian sekretaris dekan dicatat dalam buku agenda surat 

masuk. Setelah itu surat dikirim kepada dekan atau pembantu dekan. Sedangkan surat 

yang diterima melalui email diprint oleh sekretaris dekan kemudian di serahkan 

kepada dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan. 

b. Pengelolaan surat keluar 

Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan surat adalah pembuatan 

konsep surat. Konsep surat hingga pengecapan rahasia dibuat langsung oleh pimpinan 

fakultas. Sekretaris hanya bertugas mencatat dalam buku agenda dan mendistribusikan 

surat rahasia. 

Konsep surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris 

atau Kasubag. Konsep surat penting dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, 

sekretaris atau Kasubag dengan berpedoman pada surat yang berasal dari universitas 

jika bersifat turunan. Dalam membuat konsep surat, sekretaris dan Kasubag membuat 

konsep surat sendiri kemudian diserahkan dan dicek oleh dekan atau pembantu dekan 

terkait hingga dinyatakan benar. Setelah konsep surat di setujui dekan atau pembantu 

dekan  maka surat diberi nomor surat sesuai dengan siapa yang menandtanganinya 

sekaligus dicatat dalam buku agenda surat keluar masing-masing di sekretaris dekan. 



Surat yang telah selesai diberi nomor kemudian di gandakan. Surat yang sudah 

digandakan dicap dibagian pengecapan kemudian sebagian diarsipkan. Arsip surat 

keluar kemudian disimpan oleh sekretaris dekan dan disimpan di sub bagian masing-

masing namun terkadang hanya disimpan disalah satunya. Setelah surat mengalami 

pengecapan, surat kemudian didistribusikan ke tujuan surat. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP  adalah 

komitmen atau kedisiplinan petugas dalam menjalankan sistem yang ada serta 

minimnya pelatihan yang pernah diikuti oleh staff bagian TU FIP.  Selain itu kendala 

yang ditemukan dalam pengelolaan surat masuk adalah kurangnya petugas yang 

dikhususkan menangani bagian tersebut. Minimnya komitmen dalam pelaksanaan 

sistem yang ada juga terlihat pada proses penyimpanan arsip surat keluar. Tidak semua 

surat keluar dilaporkan dan diarsipkan kepada sekretaris dekan. Misalnya dibagian 

sekretaris dekan tidak ada sama sekali arsip surat keluar PDIII sementara di sub bagian 

kemahasiswaan ada. 

 Dalam pengelolaan surat masuk, minimnya tempat juga menjadi kendala 

yang menyebabkan tidak bisa digunakannya sistem pengarsipan manual. 

Penyimpanan surat menggunakan sistem elektronis juga cukup berbahaya 

apabila terkena virus atau komputer mengalami kerusakan. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Dalam tahap penyimpanan arsip di tata usaha FIP UNJ menggunakan tahap 

penyimpanan dalam bentuk fisik atau hardcopy dan juga secara komputerisasi. Dalam 

penyimpanan berbentuk manual arsipnya menggunakan sistem abjad, tahun dan jurusan 

itu dikarenakan di setiap bagian dalam tata usaha fip berbeda-beda dalam penyimpanan 

arsipnya. Alasan dari digunakannya sistem berbentuk abjad, tahun dan jurusan adalah 

agar memudahkan petugas dalam menyimpan arsip dan menmukan kembali arsipnya. 

Arsip yang disimpan menggunakan sistem desentralisasi yang dimana setiap subag 

sudah mempunyai tugasnya masing-masing. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

  Dalam penemuan kembali arsip yang dilakukan oleh tata usaha FIP UNJ yaitu 

dengan membawa surat yang ditujukan kepada subag terkait, misalnya apabila kita ingin 



meminjam data mengenai beasiswa kita harus membawa surat dan memberikannya 

kepada subag kemahasiswaan. Dalam tahap penemuan ini sebaiknya ada formulir 

peminjaman untuk memudahkan petugas dalam mencari arsip.  

  Dalam penemuan arsip perlu dibuatkan formulir peminjaman sebagai bahan 

bukti peminjaman dan pengembalian. Arsip yang akan dipinjam oleh orang lain 

haruslah dicatat, disarankan agar petugas pengelola arsip menyediakan formulir untuk 

keperluan pencatatan peminjaman arsip. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya 

kehilangan arsip dan jelas juga siapa saja orang yang ingin meminjam arsip tersebut. 

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Dalam tahap penyusutan arsip yang dilakukan oleh tata usaha FIP UNJ. Sudah 

sesuai prosedur yaitu dari pengelompokkan arsip berdasarkan nilai kegunaannya 

kemudian dimusnahkan. Arsip yang sudah habis nilai kegunaannya dimusnahkan 

dengan cara dibuang dan juga ada juga yang menggunakan mesin pencacah kertas untuk 

memusnahkannya. Biasanya jenis arsip yang dimusnahkan adalah seperti surat 

undangan, surat rapat. surat-surat yang tidak berhubungan dengan hukum. 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Tahap Pengumpulan Data/Informasi (Input) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

a) Proses pengumpulan (Input) data/informasi di sub bagian Tata Usaha FIP 

UNJ tidak semua data/informasi masuk melalui satu tempat yang sama. Ada 5 

(Lima) tempat masuknya data/informasi sebagai proses pengumpulan oleh sub 

bagian Tata Usaha FIP UNJ. Yaitu, masuk melalui e-mail, admin jurusan-jurusan, 

siakad (Sistem Informasi Akademik), Portal Aplikasi  Pembuat Surat Permohonan, 

dan melalui Penerima Surat Masuk di FIP UNJ. 

b) Peralatan yang digunakan dalam tahapan pengumpulan (Input) 

data/informasi di sub bagian akademik Tata Usaha FIP UNJ berbeda-beda, 

berdasarkan asal data/informasi tersebut. Adapun peralatan yang digunakan adalah, 

Jaringan Internet, Komputer di anjungan maupun di Tata Usaha FIP UNJ, scanner 

untuk mengarsipkan surat masuk, dan mesin fax yang dimilki oleh FIP UNJ. Dari 

peralatan tersebut, dapat diketahui bagaimana data/informasi tersebut masuk untuk 

kemudian dilakukan pengolahan pada tahapan selanjutnya. 



c) Penanggungjawab pada tahapan pengumpulan data/informasi di Sub 

Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ hanya terdiri dari 2 (dua) orang, dengan satu 

orang pelaksana teknis yang dominan sebagai admin Kapus monev FIP UNJ, 

pengendali portal layanan pembuatan surat permohonan, koordinator admin dari 

jurusan-jurusan yang ada di FIP UNJ, dan pengumpul data/informsai dari database 

PUSTIKOM UNJ untuk FIP UNJ. 

e.2.Tahap Pengolahan Data/Informasi (processing) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

1) Tahapan pengolahan (processing) data/informasi di Sub Bagian Tata 

Usaha FIP UNJ dikelola oleh satu orang pelaksana teknis yang juga dominan dalam 

tahapan pengumpulan (Input) data/informasi.  

2) Pada pengolahan ini terdapat 3 (tiga) tempat tujuan pengolahan. Yang 

pertama adalah jurusan-jurusan yang ada di FIP UNJ, yaitu mengenai jadwal 

perkuliahan dan urusan mengenai KRS. Yang kedua adalah LPM (Lembaga 

Penjamin Mutu) UNJ, sebagai laporan berbentuk tabel dan grafik monitoring hasil 

perkuliahan kepada dosen yang diolah pelaksana teknis sebagai Kapus monev FIP 

UNJ dengan data yang diolah dari database siakad. Kemudian yang ketiga adalah 

pengarsipan serta laporan kepada pimpanan, dalam hal ini adalah Kasubag 

Akademik FIP UNJ. 

e.3.Tahap Penyebaran Data/Informasi (output) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

1) Pada tahapan penyebaran data/informasi di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ memilki tiga media penyebar informasi. Yang pertama adalah surat 

pemberitahuan secara formal. Ini dilakukan ketika ada surat masuk, kemudian 

diarsipkan dan penerima surat sekaligus kurir surat ditugskan Kasubag Akademik 

untuk didistribusikan ke jurusan-jurusan. Yang kedua, Portal Layanan pembuat surat 

permohonan. Portal ini selain berfungsi sebagai pembuat surat permohonan sesuai 

dari namanya, juga berfungsi sebagai media penyebar informasi mengenai data 

mahasiswa baru, data dosen, wisudawan dan beberapa informasi lainnya. Kemudian 

yang ketiga adalah website resmi FIP UNJ yang terintegrasi dengan website resmi 

http://unj.ac.id  

http://unj.ac.id/


2) Media penyebar informasi berupa portal layanan baru diaktivasi selama 

setahun terakhir pada tahun 2013. Portal layanan ini digagas oleh seorang pelaksana 

teknis Sistem Informasi di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Namun, 

karena sumber daya manusia yang terbatas maka update informasi melalui portal 

layanan tidak terperhatikan. 

3) Media penyebar informasi website resmi http://unj.ac.id/fip/ diaktivasi 

pada tahun 2012. Namun, karena sumber daya manusia terbatas untuk  menjalankan 

sistem sebagai sebuah TIM yang tidak ada, maka laman web tersebut tidak 

terpelihara, dan hingga kini tidak update kembali. 

 

e.4.Hambatan-hambatan Sistem Informasi Manajamen yang terjadi di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

Hambatan sistem informasi manajemen yang terjadi di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ meliputi :  

1) media penyebar informasi seperti website yang tidak update, padahal dari 

kesediaan media sudah ada, hanya saja pemeliharaan yang tidak dioptimalkan. 

2) Job Description secara tertulis yang belum ada untuk pelaksana teknis SIM di 

Sub Bagian Akademik. 

3) SDM yang terbatas berdampak pada penumpukan kerja. 

4) Peralatan pendukung yang sering eror sehingga menganggu pekerjaan. 

5) Kesadaran bersama bagi semua komponen yang terlibat dalam Sistem Informasi 

Manajemen untuk memanfaatkan kemudahan melalui sistem komputerisasi yang 

lamban terbangun. 

 

5. Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Dalam pekerjaan kantor pengorganisasian tata usaha dapat menggunakan asas 

pemusatan (sentralisasi) atau asas pemencaran (desentralisasi). Penggunaan asas 

sentralisasi dalam organisasi artinya sebuah satuan organisasi memiliki beban kerja 

tersendiri. 54  Penggunaan asas sentralisasi dalam pengelolaan surat dapat diartikan 
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bahwa kegiatan pengelolaan surat dikerjakan oleh satuan kerja tersendiri. Asas 

desentralisasi dalam organisasi artinya setiap satuan organisasi selain mengerjakan 

tugas-tugas induk juga mengerjakan tugas lain. 

Pengelolaan surat dibagian tata usaha FIP menggunakan sistem desentralisasi 

karena pengelolaan surat masuk dan surat keluar dikerjakan oleh satuan kerja yang 

berbeda. Penggunaan sistem desentralisasi dalam pengelolaan surat menuntut setiap 

satuan kerja yang ditugaskan memiliki ranah kerja masing-masing. Namun yang terjadi 

dilapangan meski pengelolaan surat masuk kerjakan oleh bagian pengelolaan surat, 

surat masuk juga ditangani oleh sekretaris dekan. 

Tahap pertama dalam pengelolaan surat masuk adalah penyortiran surat. 

Penyortiran surat masuk adalah kegiatan memisahkan surat-surat yang di terima dari 

kantor atau instansi lain ke dalam kelompok atau golongan – golongan yang telah 

ditentukan.55 Penyortiran di bagian TU FIP dikelompokan berdasarkan jenis kemudian 

tujuan surat. Setelah itu arsip dicatat di dalam buku agenda. Pengelolaan seperti ini 

dikatakan pengelolaan arsip klasik karena pengelolaan arsip metode baru sudah 

menggunakan kartu kendali. 

Di bagian penerimaan surat, surat masuk disimpan secara elektronis. 

Pengelolaan arsip secara elektronis dianggap lebih menguntungkan karena arsip yang 

disimpan lebih mudah ditemukan, pengindeksan lebih fleksibel,menghemat tempat, 

dapat berbagi arsip lebih mudah dengan menggunakan internet atau flashdisk, tingkat 

keamanan lebih terjaga.56  

Pengarsipan surat secara elektronis dibagian penerimaan surat diawali dengan 

memindahkan data melalui penyecanan. Surat yang telah discan kemudian disimpan di 

dalam computer. Pengindeksan dokumen dalam penyimpanan elektronis dapat 

menggunakan metode index fields (menggunakan kategorisasi tema dan kata kunci), 

full text indexing (menggunakan aplikasi OCR) atau folder.57 Penyimpanan surat masuk 

di bagian TU FIP secara elektronis menggunakan pengindeksan folder yang artinya 

surat yang sudah discan dimasukan kedalam folder yang telah diberi tanggal sesuai 

tanggal masuknya surat. 

                                                           
55 Barthos Basir, Manajemen kearsipan (jakarta:PT bumi aksara, 2003), hlm. 24 
56 Badri Munir Sukoco, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern (Jakarta:Erlangga,2006), hlm. 111 
57 Ibid, hlm. 120 



Surat masuk juga disimpan oleh masing-masing sub bagian sesuai kebutuhan 

karena terkadang ada beberapa surat yang membutuhkan balasan. Penyimpanan surat 

masuk disetiap sub bagian menggunakan sistem pengarsipan manual kecuali dibagian 

akademik menggunakan sistem elektronis dan manual. Setiap surat yang masuk di 

arsipkan berdasarkan subjek yaitu disesuaikan dengan perihal surat. Sebenarnya  

penyimpanan secara manual maupun elektronis memiliki kelemahan masing-masing 

untuk itulah alangkah baiknya penyimpanan arsip surat dilakukan dengan keduanya. 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Pengelolaan surat di bagian TU FIP pada dasarnya menggunakan sistem 

desentralisasi dalam proses pembuatan dan pengarsipan. Setiap sub bagian membuat 

surat yang dibutuhkan sendiri. Dalam pembuatan surat langkah pertama yang harus 

dilakukan ialah membuat konsep surat yang akan dibuat terlebih dahulu. Konsep surat 

dapat dibuat oleh atasan atau pihak yang berkepentingan atau langsung dibuat oleh staff 

bagian surat.58 

Pembuatan konsep surat dibagian TU FIP dapat dibuat langsung oleh dekan atau 

pembantu dekan kemudian diketik sekretaris dekan dan diserahkan kembali kepada 

dekan atau pembantu dekan untuk dicek hingga dinyatakan benar. Konsep dibuat 

langsung sekretaris atas permintaan dekan atau pembantu dekan kemudian diketik 

sekretaris  dan diserahkan kepada dekan atau pembantu dekan untuk dicek hingga 

dinyatakan benar. Konsep dibuat langsung Kasubag sesuai kebutuhan kemudian 

diserahkan kepada dekan atau pembantu dekan untuk dicek hingga dinyatakan benar. 

Pengarsipan surat keluar di bagian sekretaris menggunakan sistem subyek. Surat 

yang keluar dekan, pembatu dekan, dan Kabag TU disimpan ditempat yang berbeda. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat 

Manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun bersama 

orang lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 59 

Sedangkan menurut Suharsimi manajemen dapat dikatakan sebagai pelaksanaan fungsi-

fungsi perencanaan (penetapan apa yang dilakukan), pengorganisasian, (perancangan 

dan penugasan), pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah 
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ditetapkan. 60   Pengelolaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

manajemen itu sendiri bahkan pengelolaan kerap disamakan dengan istilah manajemen. 

Definisi pengelolaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.61 

Dapat disimpulkan dari teori diatas pengelolaan surat adalah proses kegiatan yang 

dilakukan sekelompok orang dalam rangka penerimaan surat, pembuatan hingga 

pengarsipan surat. Dari penjelasan tersebut pada dasarnya dapat dipahami bahwa 

pengelolaan merupakan sebuah sistem yang dikerjakan oleh sekelompok. Hal ini 

menyiratkan bahwa apabila salah satu orang tidak melaksanakan sesuai sistem maka ini 

mempengaruhi sistem tersebut. 

Dalam hal ini yang terjadi di dalam pengelolaan di bagian TU FIP adalah minimnya 

komitmen atau kedisiplinan dalam menjalankan sistem sehingga yang mempengaruhi 

sistem yang lain. Hal yang ditemukan dilapangan bahwa terkadang penerimaan surat 

masuk selain dilakukan dibagian TU juga dilakukan dibagian sekretaris maka ada surat 

yang tidak mengalami proses pengarsipan dibagian surat masuk. Dalam pengelolaan 

surat masuk, minimnya tempat juga menjadi kendala yang menyebabkan tidak bisa 

digunakannya sistem pengarsipan manual. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta pasti memerlukan pengelolaan 

arsip yang baik, dimana pengelolaan arsip tersebut meliputi tahap penyimpanan, tahap 

penemuan kembali arsip dan juga tahap penyusutan arsip. menurut Zulkifli Amsyah 

dalam penyimpanan arsip ada beberapa sistem penyimpanan sistem alfabet (abjad), 

sistem nomor/angka, sistem geografis, sistem subjek, sistem kronologis.62  

 Tidak hanya sistem penyimpanan saja peralatan dan perlengkapan yang 

memadai akan menunjang kemudahan petugas arsip dalam menyimpan arsip-arsip yang 

ada di tata usaha FIP. Untuk memudahkan dalam menyimpan arsip diperlukan peralatan 

yang memadai, peralatan tersebut dikelompokkan menjadi peralatan, mekanis,dan 

otomatis. 
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1. Peralatan penyimpan manual memerlukan ruangan penyimpanan yang luas 

karena dokumen yang disimpan merupakan dokumen berbentuk kertas. Contoh 

alat penyimpanan arsip secara manual: Spindle File, Vertical Filing Cabinet, 

Rotary Filing Sytem, Rotary Cabinet. 

2. Peralatan penyimpanan mekanis atau penyimpanan secara retrix indexing 

merupakan penyimpanan file atau dokumen dengan alat pencari indeks, semua 

berkas, data atau informasi yang diinginkan bisa dengan mudah dan cepat 

ditemukan. Contoh penyimpanan secara mekanis adalah punch card dan paper 

tape. 

3. Peralatan penyimpanan otomatis dilakukan dengan menyimpan file secara 

komputerisasi, dengan mengguanakan media penyimpanan data berupa 

flashdisk, atau CD Room. 63 

 

 Penyimpanan arsip harus disimpan dengan menggunakan sistem tertentu dan 

dibantu oleh peralatan yang memadai dan juga arsiparis yang menguasai dibidangnya64. 

Dalam sistem penyimpanan yang dilakukan oleh tata usaha FIP menggunakan sistem 

manual dan computer, untuk sistem manual penyimpanan arsip dikelompokkan sesuai 

abjad, tahun dan jurusan. Akan tetapi dalam setiap subag tentunya ada perbedaan dalam 

menyimpan arsip. misalnya bidang kepegawaian menyimpan arsip menggunakan sistem 

abjad dan jurusan, bidang kemahasiswaan menyimpan arsipnya sesuai dengan tahun dan 

jenis beasiswa. Bagian akademik menyimpan arsipnya menurut tahun dan jurusan. Hal 

tersebut bertujuan untuk memudahkan para petugas arsip dalam menyimpan dan 

menemukan kembali arsip yang diperlukan. Alat yang digunakan dalam menyimpan 

arsip di tata usaha FIP menggunakan box file yang kemudian disimpan di lemari/rak 

arsip. ada juga yang menyimpan arsipnya menggunakan file/map kemudian disimpan di 

lemari kayu. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Dalam menemukan arsip kembali seorang petugas harus mengetahu terlebih dahulu 

arsip/data apa yang ingin dicari atau dibutuhkan oleh peminjam Apabila ada pihak lain 
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yang meminta/meminjam arsip yang disimpan, petugas arsip harus menempuh langkah-

langkah sebagai berikut : 

(5) Menanyakan jenis arsip yang disimpan, 

(6) Menentukan kode berdasarkan nama yang telah diindeks,  

(7) Melihat kartu Indeks untuk melihat kode arsip,  

(8) Mengambil arsip dari tempat penyimpanannya, berdasarkan kode dan 

mengantinya dengan bon pinjam arsip.65 

 Dilihat dari penelitian di tata usaha FIP UNJ penemuan arsip yang dilakukan 

yaitu dengan membuat surat mengenai data apa yang ingin dipinjam atau dibutuhkan. 

Peminjam menyerahakan surat kepada bagaian surat, setelah mendapatkan izin dari 

subag yang dituju kemudian subag yang dituju tersebut melakukan pencari arsip yang 

disimpan di lemari/rak arsip. Ada baiknya pada tata usaha FIP mempergunakan surat 

pinjam atau kartu permintaan apabila ada yang ingin meminjam arsip. Hal tersebut 

untuk meminimalisir terjadinya kehilangan arsip dan jelas juga siapa saja orang yang 

ingin meminjam arsip tersebut.  

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan yang dilakukan dengan cara 

memindahkan, menyerahkan atau memusnahkan arsip. 66  Penyusutan arsip bertujuan 

untuk mengurangi bertumpuknya arsip yang sudah tidak terpakai agar menyediakan 

tempat bagi arsip baru. Penyusutan arsip menghindarkan campur aduk antara arsip-arsip 

aktif dan arsip-arsip inaktif, serta arsip-arsip penting dan arsip-arsip biasa dan tidak 

penting. 

 Keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah: (a) 

Penghematan penggunaan ruangan, (b) Penghematan pemakaian peralatan dan 

perlengkapan kearsipan, (c) Tempat arsip yang agak longgar akan memudahkan petugas 

bekerja dengan arsip.67 Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

penyusutan arsip di tata usaha FIP UNJ yaitu arsip-arsip dikelompokkan berdasarkan 

nilai kegunaan arsip tersebut, kemudian pemindahan dari arsip yang tidak diperlukan 

mejdai arsip tidak penting, langkah selanjutnya adalah pemusnahan. Teknik yang 
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diakukan dalam pemusnahannya yaitu dengan menggunakan mesin pencacah kertas dan 

ada juga yang dibuang. Yang melakukan penyusutan arsip tersebut adalah kasubag 

karena mereka yang mengetahui nilai keguanaan arsip yang ada di tata usaha FIP UNJ. 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Tahap Pengumpulan Data/Informasi (Input) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

 Tahapan Pengumpulan data (Input) dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan.68 Pengumpulan akan menentukan tahapan-

tahapan selanjutnya dalam Sistem Informasi Manajemen. Pada tahapan pengumpulan 

data/informasi di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ, dilakukan sesuai 

kebutuhan informasi yang menjadi kebutuhan pula bagi pengelola informasi maupun 

pengguna informasi, dalam hal ini adalah informasi akademik di FIP UNJ. Kebutuhan-

kebutuhan ini sudah terlayani saat tahapan pengumpulan data mulai dilakukan oleh 

pelaksana teknis Sistem Informasi Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Ini 

terlihat dari data jumlah mahasiswa, wisudawan, pengisian KRS, data dosen, serta 

kalender akademik dan kebijakan-kebijakan mengenai akademik yang dikumpulkan 

untuk keperluan pangolahan data pada tahap selanjutnya. 

 Data adalah bahan utama dari pekerjaan manajemen sistem informasi, fakta 

yang terjadi karena adanya kegiatan organisasi yang terjadi pada lini transaksi, 

manajemen lini bawah, lini tengah, dan lini atas. 69  Dari pengertian ahli tersebut, 

data/informasi yang dikumpulan oleh Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

berdasarkan kegiatan manajemen yang dilakukan oleh Tata Usaha FIP UNJ. Terlihat 

dari tupoksi anatar Kepala Bagian Tata Usaha FIP dan Kepala Sub Bagian Akademik 

Tata Usaha FIP memiliki interaksi tupoksi yang berisinggungan. Yaitu, Melaksanakan 

urusan administrasi akademik yang meliputi pendidikan, dan pengajaran, penelitian, 

pengabdian masyarakat dan sarana akademik.70  dengan tupoksi Kasubag Akademik, 

Memonitor pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 
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pengabdian kepada maysarakat.71 Hal tersebut dapat menjadi keutuhan sistem informasi 

pada tahapan pengumpulan data/nformasi yang akan berdampak pada kebulatan 

jaringan sistem informasi manajemen di Bagian Tata Usaha FIP UNJ. 

e.2. Tahap Pengolahan Data/Informasi (Processing) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

 Tahapan pengolahan data/informasi di Sub Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

berlangsung berdasarkan pengumpulan (input) data/informasi yang diperoleh serta 

dibutuhkan dalam penyebaran informasi pada tahapan selanjutnya. Pengolahan data, 

menyangkut pekerjaan menyimpan, pengambilan kembali dan manipulasi data yang 

dilaksanakan terhadap data yang disimpan dalam pangkalan data untuk menghasilkan 

informasi. Data processing atau pengolahan baket adalah kegiatan pikiran dengan 

bantuan tenaga atau sesuatu alat dan mengikuti serangkaian langkah, rumus, atau pola 

tertentu untuk mengubah data sehingga menjadi lebih berguna bentuk, susunan, sifat 

atau isinya.72 

 Pada tahapan pengolahan data/informasi di Sub Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

tidak semua tahapan beregulasi lurus. Ada regulasi data/informasi yang telah 

dikumpulkan, kemudian diolah untuk kemudian dikembalikan lagi sesuai kebutuhan 

yang dijalani. Sehingga kebutuhan data/informasi menjadi teerpenuhi dan berguna bagi 

pengguna informasi. 

 Proses mengubah bentuk dan makna data dikerjakan oleh pikiran-pikiran 

manusia dan mesin, serta menggunakan alat-alat tertentu. Berupa dari kombinsai 

prosedur, logika, dan model matematika yang berfungsi memanipulasi data untuk output 

tertentu.73 Pada teori tersebut bisa diterjemahkan pada tahapan pengolahan data yang 

dilakukan di Sub Bagian Tata Usaha FIP UNJ menggunakan peralatan yang berbeda-

beda untuk menghasilkan output  yang berbeda pula maupun pada input yang beda. ini 

dapat dilihat dari berbeda-bedanya alur atau cara data/informasi masuk dan diolah di 

Sub bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Dengan demikian proses pengolahan 

data/informasi diharapkan dapat menjadi lebih mudah dan cepat sesuai SOP pengolahan 

data/informasi yang diterapkan di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. 
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e.3. Tahap Penyebaran Data/informasi (output) di Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ 

  Tahapan penyebaran informasi di Sub Bagian Akademik dilakukan 

menggunakan peralatan atau media untuk mendukung proses penyebarannya. Output 

data berupa output dokumen dari informasi yang berkualitas.74 Kualitas penyebaran 

informasi dapat dilihat dari data-data atau informasi yang dikumpulkan dan diolah. 

Perlengkapan adalah berbagai peralatan elektronik yang mewujudkan otomasi. Dalam 

melakukan pekerjaan macam apapun, otomasi berarti pengaturan dengan mana satu 

mesin atau lebih dijalankan tanpa pengikutsertaan manusia kecuali menekan tombol 

penggerak. Ini adalah pengaturan terhadap pengolahan dengan makna peralatan atau 

mesin-mesin dengan kecepatan tinggi dan melakukan pembetulan sendiri mengontrol 

jalannya mesin-mesin lain. Dalam arti yang sangat nyata, otomasi adalah perluasan dari 

mekanisme.75 

Pada pelaksanaan tahapan penyebaran informasi di Sub Bagian Akademik 

Tata Usaha FIP UNJ didukung oleh peralatan yang berlatarbelakang oleh mesin, 

dalam hal ini adalah komputer. Aplikasi portal layaan akademik pembuat surat 

permohonan http://192.168.11.212/menu_mahasiswa.php bertujuan untuk 

memudahkan kerja-kerja sistem informasi dalam melayani kebutuhan informasi bagi 

mahasiswa maupun dosen. Dengan meng-input data surat permohonan melaui portal 

layanan, bisa langsung diproses dengan cepat untuk mencetak surat permohonannya. 

Bagitu pula dalam menyebarkan informasi-informasi mengenai data mahasiswa, 

data dosen, serta alur-alur atau SOP yang ada di FIP UNJ. 
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SIMPULAN 

1.  Pengelolaan surat masuk di FIP merupakan proses penerimaan surat yang berasal 

dari luar UNJ atau dari dalam UNJ untuk pihak-pihak yang ada di dalam FIP. 

Penerimaan surat masuk dilakukan di tiga tempat yaitu di bagian surat menyurat, di 

sekretaris dekanat, dan email. Surat masuk dibagian surat menyurat mengalami 

beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah penyortiran pada tahap ini surat 

dikelompokan berdasarkan jenisnya. Tahap yang kedua adalah pembukaan surat, 

dalam tahap ini surat surat biasa dan surat penting dikeluarkan dari amplop 

sedangkan surat rahasia tetap dalam kondisi tertutup. Tahap ketiga adalah 

pencatatan dalam buku agenda surat masuk. Tahap keempat scaning untuk 

mengarsipkan surat secara elektronis dan yang terakhir pendistribusian kepada 

tujuan surat. Surat masuk yang diterima di sekretaris dekanat yang ditujukan 

kepada pimpinan fakultas hanya  melalui tahapan pencatatan setelah itu 

pendistribusian kepada pimpina fakultas. Sedangkan penerimaan surat melalui 

email melalui tahap pencetakan atau pengirim lanjutan kepada pimpinan fakultas 

yang dituju. 

2. Pengelolaan surat keluar di FIP menggunakan sistem desentralisasi. Setiap sub 

bagian membuat  surat keluar sendiri. Surat keluar dekan dan pembantu dekan 

dibuat dan dikelola oleh sekretaris dekanat. Dalam pengelolaan surat keluar tahap 

pertama yang dilakukan adalah pembuatan konsep surat. Konsep surat hingga 

pengecapan rahasia dibuat langsung oleh pimpinan fakultas. Sekretaris hanya 

bertugas mencatat dalam buku agenda dan mendistribusikan surat rahasia.. Konsep 

surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris atau 

Kasubag. Konsep surat penting dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, 

sekretaris atau Kasubag dengan berpedoman pada surat yang berasal dari 



universitas jika bersifat turunan. Dalam membuat konsep surat, sekretaris dan 

Kasubag membuat konsep surat sendiri kemudian diserahkan dan dicek oleh dekan 

atau pembantu dekan terkait hingga dinyatakan benar. Tahap kedua adalah 

penomoran, penomoran berpusat pada sekretaris dekanat, nomor surat di tentukan 

dari siapa yang menandatangani surat. Tahap ketiga adalah pencatatan, dalam tahap 

ini surat dicatat dalam buku agenda surat keluar. Tahap keempat surat kemudian 

digandakan dan dicap dibagian pengecapan. Tahap selanjutnya surat di arsipkan 

dan didistribusikan kepada pihak yang dituju. 

3. Kendala atau hambatan yang terjadi dalam : (a) pengelolaan surat di bagian TU FIP 

adalah karena komitmen dalam pelaksanaan sistem. Minimnya tempat dibagian 

penerimaan surat membuat tidak bisa diterapkannya sistem manual. Selain itu 

jumlah petugas dibagian surat menyurat yang hanya satu orang menyebabkan 

apabila petugas tersebut tidak hadir maka tidak ada yang mengelola surat masuk 

sebagaimana mestinya. Minimnya pelatihan juga menjadi salah satu kendala yang 

menyebabkan sistem yang berjalan belum sesuai sebagaimana mestinya. 

 

4. Pengelolan arsip pada bagian Tata Usaha FIPM meliputi: (a) Tahap penyimpanan 

arsip dilakukan secara manual atau arsip yang secara fisik dan komputerisasi. 

Dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem kronologis dan juga subjek. Teknik 

yang digunakan adalah desentralisasi karena di tata usaha FIP UNJ mempunyai 

empat  subag antara lain subag kepegawaian dan keuangan, subag kemahasiswaan, 

subag akademik dan subag perlengkapan, masing-masing subag sudah mempunyai 

tugasnya masing-masing. Data yang disimpan di tata usaha fip ini beragam mulai 

dari data bagian kepegawaian meliputi data dosen dan pegawai, data kenaikan 

pangkat, sampai data dosen yang akan pensiun. Data bagian beasiswa meliputi jenis 

beasiswa PPA, beasiswa BBM, beasiswa bidikmisi, beasiswa Bank Indonesia. Data 

bagian akademik kegiatan akademik, data mahasiswa aktif dan cuti dan lain 

sebagainya. 

Alat yang digunakan dalam menyimpan arsip adalah map, box file, lemari /rak arsip 

dan filling cabinet. Yang melakukan penyimpanan adalah subag-subag terkait dan 

juga stafnya. Akan tetapi dalam menyimpan arsip di tata usaha ini ada kendala di 



bagian ruangannya, dikarenakan ruangan yang ada kurang luas dan terbatas, jadi 

arsip yang ada pun disimpan di tempat seadanya.  

(b)Tahap penemuan kembali arsip di tata usaha usaha FIP UNJ ada beberapa 

tahapan yaitu, sebelum menemukan arsip pihak yang ingin meminjam harus 

membuat surat izin mengenai data apa yang ingin dipinjam, setelah mendapatkan 

izin selanjutnya dilakukan penemuan arsip oleh subag bersangkutan. Tidak hanya 

secara manual, dalam menemukan arsip dapat juga menggunakan database, jadi 

tinggal mencari atau menyebutkan kata kunci saja apabila ingin mencari arsip yang 

dibutuhkan.  Yang melakukan penemuan kembali arsip adalah para kasubag dan 

juga staf yang ikut membantu. 

(c)Tahap penyusutan arsip di tata usaha FIP UNJ yaitu sebelum arsip 

dimusnahkan, arsip dipilah-pilih terlebih dahulu atau diklasifikasikan menurut nilai 

kegunaannya apakah arsip tersebut masih bernilai atau tidak. Apabila arsip tersebut 

memang sudah tidak dipakai maka tahap selanjutnya dimusnahkan dengan cara 

dibuang atau menggunakan mesin pencacah kertas, untuk mesin pencacah kertas 

hanya arsip yang dalam pengetikan suratnya salah saja, dan untuk arsip seperti surat 

undangan ataupun rapat dan juga yang tidak ada hubungannya dengan hokum 

langsung dibuang saja. Dan yang berhak memusnahkan arsip adalah kasubag, 

karena mereka yang mengetahui nilai dari arsip tersebut apakah layak untuk 

dimusnahkan atau tidak. 

 

1. Sistem Informasi Manajemen pada Sub Bagian Akademik tata Usaha FIP, yang 

meliputi: (a) Tahap pengumpulan data/informasi (input) di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ menggunakan kerja manual dan berbasis online 

atau komputerisasi. Data/informasi yang masuk secara manual dikelola oleh 

penerima surat di Tata Usaha FIP UNJ. Pengumpulan data/informasi berbasis 

online atau komputerisasi dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi Sub 

Bagian Akademik, dengan berhubungan dengan database sistem informasi 

akademik UNJ. kemudian, pengumpulan data/informasi berbasis komputerisasi 

dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi Sub Bagian Akademik dengan 

menggunakan portal layanan http://192.168.11.212 yang ada di Tata Usaha FIP 

http://192.168.11.212/


UNJ dan anjungan-anjungan yang tersebar di Gedung daksinapati, Kampus D 

psikologi, serta kampus E PGSD. Pengumpulan data/informasi Sub Bagian 

Akademik juga dilakukan melalui surat elektronik / e-mail, fax, serta telephone 

saat informasi bersifat penting dan mendesak, yang dikelola admin email pribadi 

pelaksana teknis sistem informasi sub bagian akademik dan penerima tamu 

Fakultas Ilmu Pendidikan. 

 

(b) Tahap pengolahan data/informasi (processing) di sub bagian akademik tata 

usaha FIP UNJ sudah berbasis online atau komputerisasi. Pengolahan 

data/informasi dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi sub bagian 

akademik tata usaha FIP UNJ. Dalam pengolahan data/informasi berbasis online 

dilakukan menggunakan username admin Fakultas Ilmu Pendidikan, yang 

dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi akademik tata usaha FIP UNJ. 

Data/informasi berbasis online diolah dengan cara memilah data dari database 

sistem informasi akademik UNJ, untuk kemudian dikumpulkan sesuai keperluan 

Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian pengolahan data/informas secara 

komputerisasi juga dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi sub bagian 

akademik Tata Usaha FIP UNJ. pegolahan data secara komputerisasi dilakukan 

dengan menggunakan potal layanan http://192.168.11.212 , untuk kemudian 

data/informasi dipilah sesuai kolom dafar data/informasi yang ada di portal 

layanan yang telah di-input oleh mahasiswa maupun dosen. 

 

 

(c) Tahap Penyebaran informasi (output) di sub bagian akademik tata usaha FIP 

UNJ, berbasis manual dan online maupun komputerisasi. Peneyebaran informasi 

secara manual dilakukan menggunakan media surat formal yang sebelumnya 

diterima serta digandakan oleh penerima surat Tata Usaha FIP UNJ, untuk 

kemudian di sebar ke delapan jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Penyebaran informasi berbasis online dilakukan menggunakan media website 

FIP http://unj.ac.id/fip/ yang dikelola oleh penanggungjawab web fakultas. Sejak 

dua tahun terakhir website tersebut tidak update informasi, khususnya informasi 

akademik. Penyebaran informasi berbasis komputerisasi secara tidak langsung 

http://192.168.11.212/
http://unj.ac.id/fip/


mengunakan media portal layanan http://192.168.11.212, selain berfungsi 

sebagai pengumpul data, juga menjadi sarana bagi masyarakat FIP UNJ untuk 

mengetahui SOP pembuatan surat permohonan, dan data mengenai 

dosen/karyawan serta mahasiswa. Tetapi penggunaan portal layanan tidak 

banyak dan terbatas, sehingga pemanfaatan portal layanan ini tidak optimal. 

(d) Hambatan sistem informasi manajemen yang terjadi di Sub Bagian Akademik 

Tata Usaha FIP UNJ terindikasi oleh dua faktor, yaitu: (1) faktor sistem, di mana 

sistem yang menguhubungkan antara kelapa bagian tata usaha FIP UNJ, Kepala 

Sub Bagian Akademik, Pelaksana teknis sistem informasi sub bagian akademik 

berjalan satu arah, dari atas ke bawah. Hal ini terjadi ketika informasi yang 

mengalir dari bawah tidak menjadi pertimbangan khusus bagi atasan untuk 

berpengaruh terhadap manajemen. (2) Faktor teknis, yang terjadi pada pelaksana 

teknis sistem informasi sub bagian akademik fakultas kepada pelaksana teknis/ 

admin jurusan. Kendala pemahaman yang tidak menyeluruh bagi admin tiap 

jurusan dan pelaksana teknis lain yang ada di Tata Usaha FIP UNJ menjadi 

penghambat aliran informasi dari fakultas ke jurusan. Kemudian teknis alat 

pendukung yang sering eror dan belum siap dipakai juga menjadi hambatan 

dalam pengumpulan, pengolahan serta penyebaran informasi 

 

 

A. Implikasi 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi 

implikasi, yaitu: 

1. Pengelolaan surat masuk di FIP ditangani oleh bagian khusus, Hal ini akan 

berdampak kepada lebih fokusnya petugas dalam melaksanakan tugasnya. Namun 

penerimaan surat yang terjadi di dua tempat menyebabkan adanya sistem yang 

tidak seharusnya. Hal ini dapat berdampat pada sistem pengarsipan dan pencatatan 

yang tidak dilakukan di bagian surat menyurat. 

2. Dalam pengelolaan surat keluar digunakan sistem desentralisasi, sehingga setiap 

sub bagian mempunyai tugas tambahan membuat surat sendiri yang dibutuhkan. 

Sebenarnya surat yang dibuat baik oleh sub bagian ataupun sekretaris dekanat 

adalah sama. Hal ini didasari pada penomoran surat yang berpedoman pada siapa 

http://192.168.11.212/


yang menandatangani surat. Sehingga nomor surat disimpan secara terpusat 

dibagian sekretaris. Hal ini menuntut komunikasi yang lebih antara sekretaris 

dekanat dan Kasubag dalam pengelolaan surat. 

5. Kendala atau hambatan yang terjadi dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP 

adalah karena minimnya komitmen dalam pelaksanaan sistem yang ada. Apabila 

hal ini terus terjadi akan saling mempengaruhi, Misalnya jika Kasubag membuat 

surat dan tidak melaporkannya kepada sekretaris maka sekretaris akan kehilangan 

arsip surat tersebut sehingga ketika dibutuhkan tidak ada. Minimnya tempat di 

bagian penerimaan surat membuat tidak bisa diterapkannya sistem manual. Selain 

itu pengelola surat masuk yang hanya satu orang dapat menyebabkan tidak 

berjalannya kegiatan pengelolaan surat yang sesuai sistem sehingga dapat 

menyebabkan terganggunya aktivitas organisasi. 

 

Implikasi 

Implikasi pelaksanaan sistem informasi manajemen yang mulai berbasis 

kompterisasi dipadukan dengan sistem manual, yaitu tercapainya kemudahan-

kemudahan bagi semua komponen, baik itu Kepala Bagian Tata Usaha FIP UNJ, 

Kasubag Akademik, Karyawan, Dosen serta mahasiswa untuk 8memenuhi 

kebutuhan informasi sebagai perbaikan pelayanan akademik yang lebih mudah dan 

cepat. Hambatan-hambatan yang terjadi pada sistem informasi manajemen di Sub 

Bagian Akademik lebih diakibatkan oleh hambatan teknis. Hambatan teknis ini 

masih dapat diantisipasi dengan kesigapan-kesigapan pelaksana teknis serta 

Kasubag Akademik Tata Usaha FIP UNJ dalam memenuhi pelayanan akademik di 

Fakultas Ilmu Pendidikan 

B. Saran  

1. Untuk fakultas diusahakan membuat pelatihan tentang pengelolaan surat untuk 

setiap staff TU FIP agar staff TU FIP lebih memahami tata cara pengelolaan surat. 

Selain itu diharapkan adanya pembuatan SOP administrasi terkait sistem 

pengelolaan surat masuk dan keluar di bagian TU FIP. 

2. Untuk Kasubag, sekretaris dekanat dan staff TU bagian administrasi surat 

menyurat. 



Sebaik apapun sistem yang dibuat pada dasarnya tidak akan terlaksana dengan baik 

tanpa adanya komitmen dalam melaksanakannya. Oleh karena itu perlu adanya 

komitmen dalam pelaksanaan sistem tersebut karena jika tidak dilaksanakanakan saling 

mempengaruhi. Perluasan ruang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi 

minimnya tempat penyimpanan arsip surat masuk namun menurut peneliti ada cara lain 

juga yang dapat digunakan. Pembuat SIM surat menyurat bila digunakan dengan baik 

bisa menjadi solusi tempat penyimpanan arsip surat. Selain tidak memakan tempat 

dengan penggunaan server tersebut bisa diakses oleh semua computer sehingga jikasatu 

computer bermasalah tidak terlalu mempengaruhi. 

3. Bagi Peneliti lain hendaknya mengembangkan kajian penelitian agar informasi 

yang diperoleh lebih akurat dan lengkap. Peneliti juga berharap peneliti selanjutnya 

dalam memberikan solusi berupa pembuatan sistem yang baik bagi pengelolaan 

surat di bagian TU FIP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Dalam usaha memenuhi kebutuhannya semua manusia dapat 

bekerja sama antar manusia tersebut. Untuk bekerja sama manusia 

membentuk suatu organisasi yang bermacam-macam namanya. 

Organisasi dalam arti statis dapat diartikan sebagai wadah tempat bekerja 

sama anatara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama yang 

telah ditetapkan. Sedangkan organisasi dalam arti dinamis merupakan 

proses kerja sama atau rangkaian kerja sama dari sekelompok orang 

dengan mendayagunakan segenap sumber daya seoptimal mungkin ke 

arah pencapaiaan tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu faktor 

kelancaran organisasi adalah adanya ketertiban dan kelancaran dalam 

kegiatan administrasi perkantoran atau ketatauasahaan. Bagi suatu 

organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam administrasi 

perkantorannya  sangat penting dilaksanakan dengan baik, agar kegiatan 

pokok dari suatu organisasi berjalan dengan lancar dan dapat 

memberikan manfaat yang dibutuhkan.  

           Tata Usaha atau kegiatan administrasi kantor dalam arti sempit 

dapat diartikan sebagai segenap aktifitas menghimpun, mencatat, 

mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-kete-
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rangan yang diperlukan dalam setiap organisasi 1 Salah satu tugas 

tatausaha dari pengertian di atas berkaitan dengan keterangan, surat 

menyurat dan warkat-warkat yang dimiliki oleh organisasi, oleh karena itu 

tatausaha sering disebut pekerjaan tulis menulis maka tercipta warkat 

yang kemudian terkumpul menjadi arsip. Tata usaha  memiliki fungsi 

memberikan pelayanan kepada pimpinan dan semua pegawai dalam  

memperoleh data dan informasi yang  jika diperlukan oleh mereka. 

           Kegiatan administrasi perkantoran atau ketatausahaan dalam arti 

luas meliputi: kegiatan sistem perencanaan kantor (menyusun SOP), 

pengorganisasian kantor, pengelolaam surat dinas, pengelolaan arsip, 

sistem informasi manajemen, pengelolaan perlengkapan kantor, 

pengeloaan keuangan, dan sebagainya. Semua kegiatan tersebut harus 

dilaksanakan sebaik-baiknya di bawah kepemimpinan kepala kantor atau 

kepala bagian tata usaha. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua organisasi termasuk 

Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), secara 

struktural memiliki unit organisasi yantu Bagian Tata Usaha. Bagian tata 

usaha dipimpin oleh seorang Kepala bagian tata usaha. Bagian tata usaha 

FIP UNJ memiliki tugas sebagai berikut:  

a. Menyusun program kerja tahunan bagian dan mempersiapkan 
bahan penyusunan program kerja tahunan Fakultas. 

b. Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data dan informasi 
yang berhubungan dengan kegiatan Fakultas. 

c. Melaksanakan urusan surat-menyurat pengetikan dan 
penggandaan, ekspedisi dan kearsipan. 

                                                           
1 Tehe Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Yogyakarta: Liberty, tahun 1995, 
hal.13. 
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d. Menghimpun, menelaah, dan menyebarluaskan peraturan perun-
dang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Fakultas. 

e. Mempersiapakan penerimaan tamu pimpinan. 
f. Mengurus penyelenggaraan rapat dinas, upacara resmi dan perte-

muan resmi lainnya. 
g. Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi penyusunan, 

perencanaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan, inventa-
risasi, dan usul penghapusan barang perlengkapan/inventaris. 

h. Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan 
formasi, pengadaan, usul mutasi, pembinaan dan kesejahteraan 
pegawai. 

i. Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran dan rencana penggunaan anggaran, pelaksanaan 
anggaran, dan monitor pelaksanaan anggaran. 

j. Menghimpun kerangka acuan untuk bahan usulan penyusunan 
anggaran rutin dan pembangunan serta penggunaan SPP/DPP 

k. Melaksanakan pemeliharaan dokumen, surat dan warkat yang 
berhubungan dengan kegiatan ketatausahaan. 

l. Melaksanakan urusan administrasi akademik yang meliputi 
pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, kepada 
masya-rakat dan sarana akademik. 

m. Melaksanakan urusan administrasi kemahasiswaan yang meliputi 
kegiatan penalaran, minat dan kesejahteraan mahasiswa. 

n. Melaksanakan administrasi hubungan dengan alumni. 
o. Melaksanakan urusan administrasi hubungan masyarakat dan 

kerjasama dalam rangka pengabdian masyarakat. 
p. Memelihara kebersihan, keindahan, dan keamanan ruang kantor, 

gedung, fasilitas umum, dan pertamanan. 
q. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian dan 

mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja 
Fakultas.2 

 
         Sistem informasi manajemen (SIM), pengelolaan surat masuk dan 

surat keluar  dan pengeloaan arsip-arsip merupakan berapa bagian dari 

tugas pokok Bagian Tata Usaha FIP UNJ, maka  perlu ditetapkan untuk 

masing-masing organisasi. Hal ini dikarenakan kantor atau tata usaha 

merupakan sumber data atau informasi yang bermanfaat untuk kemajuan 

organisasi tersebut secara maksimal.                     

                                                           
2 Tupoksi, Rincian Tugas badan Legsilatif eksekutif dan Pejabat Struktural UNJ, Jakarta: 
Tim Analisis jabatan, 2005. 
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         Sumber data atau informasi yang digunakan salah satunya adalah 

surat-surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu 

pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta. 

Perkantoran atau Kesekretariatan sebagai salah satu bagian dari 

kerangka tubuh suatu organisasi, sangat berpengaruh penting 

dalammenunjang kelancaran jalannya pengelolaan surat. Salah satu 

fungsi dari bidang perkantoran atau kesekretariatan di sini adalah 

melakukan korespondensi. Tugas korespondensi dalam bidang 

Perkantoran atau kesekretariatan antara lain menangani surat masuk, 

yang mencakup aktivitas antara lain mengumpulkan surat masuk, 

mengkla-sifikasikan surat, mengagendakan dan mendistribusikannya. 

Sedangkan untuk penanganan surat keluar, yang mencakup aktivitas 

antara lain mengkonsep surat, mengetik surat, pemberian nomor surat, 

pengesahan surat, mengagendakan, pengekspedisian dan pengiriman 

surat. Di sinilah letak pentingnya keberadaan bidang perkantoran atau 

kesekretariatan dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu urat 

nadi kelancaran suatu organisasi untuk mencapai tujuan suatu organisasi. 

hasil grant tour ke tata usaha FIP, menunjukkan pengelolaan surat masuk 

dan surat keluar belum tertata dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan 

surat-surat sering terlambat sampainya ke  tata usaha jurusan diling-

kungan FIP. Surat-surat yang dikeluarkan oleh tata usaha FIP 

sistematikanya sering tidak tepat, seperti surat kontrak pernah ditolak PR 

II UNJ, isi surat tidak jelas, surat undangan sering mendadak dan lain-lain. 



5 
 

 
 

         Jenis pekerjaan selanjutnya yang banyak dilaksanakan di berbagai 

kantor, baik kantor-kantor pemerintah maupun swasta, ialah pekerjaan 

menyimpan warkat, arsip atau dikenal dengan istilah kearsipan. Kearsipan 

berperan sangat penting dalam administrasi. Peranan penting kearsipan 

dalam administrasi ialah sebagai pusat ingatan dan sumber informasi 

dalam rangka melakukan kegiatan perencanaan, penganalisaan, peru-

musan kebijaksanaan, pengambilan, dan pertanggungjawaban dengan 

setepat-tepatnya. 

        Meskipun kearsipan mempunyai peranan penting di dalam 

administrasi, tetapi ironisnya dewasa ini masih banyak kantor (pemerintah 

ataupun swasta) yang tidak melakukan penataan arsip dengan sebaik-

baiknya. Masih banyak dijumpai arsip-arsip yang hanya ditumpuk di dalam 

gudang, sehingga arsip mudah dan cepat rusak, serta sulit untuk ditemu-

kan kembali apabila sewaktu-waktu diperlukan. Termasuk pengelolaan 

arsip pada kantor Bagian Tata Usaha FIP UNJ masih perlu ditingkatkan 

efektivitasnya. Dengan adanya pengelolaan yang arsip yang efektif diha-

rapkan pelayanan terhadap penyiapan data dan informasi yang diperlukan 

oleh pimpinan dan semua staf dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.  

        Beberapa faktor yang menyebabkan Bagian tata Usaha FIP UNJ 

belum atau tidak melakukan penataan arsip-arsipnya sebagaimana 

mestinya antara lain ialah karena kurang adanya kesadaran para 

pegawai, khususnya pimpinan kantor sendiri, akan pentingnya arsip di 

dalam administrasi. Di samping faktor sumber daya manusia terdapat juga 
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faktor lain seperti faktor ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang 

masih kurang. Dengan demikiantidak heran kalo sering surat hilang atau 

susah dicari kembali jika suatu waktu diperlukan kembali. 

       Sistem informasi manajemen (SIM)  pada bagian tata usaha juga 

merupakan salah satu kegiatan yang sangat diperlukan di era teknologi 

informasi yang semakin canggih. Tapi pada kenyaataannya di FIP UNJ 

sering informasi terlambat diterima dosen atau mahasiswa, internetnya 

susah diakses, SIAKAD sering lambat diakses, web. FIP tidak aktif dan 

lain-lain. 

         Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik gambaran bahwa menja-

lankan kegiatan  surat-menyurat , kearsipan dan sistem informasi mana-

jemen yaitu harus berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan oleh orga-

nisasi maupun perusahaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tata 

laksana surat dan kearsipan, mengingat pentingnya peranan surat-menyu-

rat dalam dan kearsipan dalam organisasi atau instansi maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji pengelolaan surat masuk dan keluar pada  kantor  

bagian tata usaha FIP UNJ. 

 

B. Identifikasi Masalah          

Berdasarkan pada latar belakang penulisan yang akan menjadi batasan 

untuk penulisan penelitian ini, maka pengamatan yang akan dibatasi 

dengan identifikasi sebagai berikut : 
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1. Prosedur pengelolaan surat pada bagian Tata Usaha FIP UNJ kurang 

tertata rapi. 

2. Sumber data atau informasi yang digunakan adalah surat dinas secara 

manual masih dominan dilakukan pada kantor tata usaha FIP UNJ. 

3. Sering terjadinya kerusakan dan kehilangan data dan informasi sebagai 

akibat dari pengelolaan surat, arsip yang efektif. 

4.  Sistem informasi manajemen yang masih dilaksanakan secara manual 

dan kurang adanya staf tata usaha yang memiliki keahlian dalam 

penggunaan TIK (teknologi informasi komunikasi)  yang  professional. 

 

C. Fokus dan sub fokus penelitian 

         Latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi fokus penelitan adalah implementasi administrasi perkantoran di 

bagian Tata Usaha FIP UNJ.  Sedangkan yang menjadi sub fokus 

penelitian adalah: pengeloaan surat, dan pengelolaan arsip  dan sistem 

informasi manajemen di Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan 

UNJ.        

  

D. Pertanyaan Penelitian 

  Untuk memudahkan pengumpulan data penelitian, maka  penelitian 

mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yang mengacu pada fokus 

dan subfokus penelitian. Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana  pengeloaan surat masuk pada bagian Tata Usaha FIP 

UNJ?  

2. Bagaimana pengeloaan surat keluar pada bagian Tata Usaha FIP 

UNJ?  

3. Bagaimana  pengelolaan arsip di bagian tata usaha FIP UNJ? 

4. Bagaimana implementasi sistem informasi manajemen pada bagian 

akademik di tata usaha FIP UNJ? 

5. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi administrasi 

perkantoran pada bagian tata usaha FIP UNJ? 

 

E.   Manfaat Penelitian 

         Setelah penelitian dilaksanakan, maka akan bermanfaat untuk: 

1. Bagi Kantor Bagian Tata Usaha FIP UNJ, adalah: Memperkaya 

wawasan dalam mengembangkan teori-teori Administrasi 

Perkantoran pada organisasi pendidikan.                      

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan 

bagi penulis   tentang Sistem Pengurusan Surat Masuk dan Surat 

Keluar Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Padang 

Pariaman sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

3. Bagi lembaga atau instansi yang diteliti, dengan adanya penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam strategi 

untuk meningkatkan Sistem Pengurusan Surat Masuk dan Surat 

Keluar pada kantor tata usaha FIP UNJ. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Hakikat Adminstrasi Perkantoran 

           Administrasi dalam pengertian sehari-hari sering disamakan 

dengan tata usaha, yaitu berupa kegiatan mencatat, mengumpulkan dan 

menyimpan suatu kegiatan atau hasil kegiatan untuk membantu pimpinan 

dalam mengambil keputusan.1 Ini merupakan administrasi dalam 

pengertian sempit  bahkan saat ini administrasi sering dipersempit lagi dan 

disamakan dengan keuangan. Pada dasarnya administrasi memiliki 

makna yang lebih luas dari sekedar tata usaha. Administrasi dalam arti 

luas mempunyai arti : 

1. Suatu proses yang umumnya terdapat pada semua usaha 

kelompok, Negara atau swasta, militer atau sipil, besar tau kecil 

dan sebagainya. 

2. Perencanaan, pengorganisasian, memberikan komando, koordinasi 

dan mengadakan pengawasan. 

3. Kegiatan suatu kelompok yang mengadakan kerjasama untuk 

menyelesaikan tujuan bersama. 

4. Keseluruhan proses kerjasama anatara dua orang atau lebih yang 

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. 

                                                           
1 Ahmad Fadli, Organisasi Administrasi (Jakarta: Manhalun nasyi-in Press, 2011), hlm.  29. 
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Dalam beberapa referansi istilah administrasi perkantoransering 

juga disebut manajemen perkantoran. Edwin Robinson  mengatakan 

bahwa “Office management is corcerned with the direction and supervision 

of office work”.2 (manajemen perkantoran berkenaan dengan pengarahan  

dan pengawasan terhadap pekerjaan perkantoran).   Sedangkan The 

Liang Gie, menguraikan bahwa administrasi perkantoran atau manajemen 

perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorgani-

sasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan 

petunjuk), mengawasi dan mengendalikan sampai menyelenggarakan 

secara tertib sesuatu hal.3 

            Administrasi perkantoran dapat disintesiskan adalah segenap 

rangkaian kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, 

pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan perkantoran yang 

dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan 

kantor. 

          Pekerjaan perkantoran menurut George Terry adalah sebagai 

berikut:“Office work includes verbal transmission of information and the 

producing of written records and report providing the means by which 

many items may be summarized quickly to supply a factual basis for 

managerial control”.4 (Pekerjaan perkantoran meliputi penyampaian 

keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis dan 

                                                           
2 Edwin, M. Robinson, Business Organization and Practice, 1976. Hlm 135. 
3 The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Jogyakarta; Libert, 1995. Hlm11. 
4 Ibid.hlml.22. 

 



11 
 

 
 

laporan-laporan sebagai cara untuk meringkaskan banyak hal dengan 

cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontral dari 

pimpinan). Pekerjaan perkantoran dalam The Liang Gei dapat disebut 

juga dengan tata usaha. Terdapat bermacam-macam  kegiatan dari tata 

usaha atau pekerjaan perkantoran. 

          Administrasi perkantoran merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

oleh seorang kepala kantor. Fungsi  atau tugas dari administrator perkan-

toran dan sekaligus merupakan ruang lingkup dari administrasi 

perkantoran.  Ruang lingkup administrasi perkantoran adalah sebagai 

berikut: 

1. Pekerjaan perkantoran pada umumnya (menerima, mencatan, 
mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan semua 
keterangan). 

2. Sistem informasi manajemen perkantoran 
3. Organisasi perkantoran 
4. Komunikasi perkantoran 
5. Pelaporan manajerial 
6. Manajemen kearsipan 
7. Pengawasan perkantoran 
8. Penyederhanaan pekerjaan perkantaoran 
9. Tata ruang kantor 
10. Perlengkapan perkantoran 
11. Studi perkantoran5 

        Semua ruang lingkup administrasi perkantoran tersebut harus diatur 

sedemikian rupa melalui fungsi-fungsi administrasi yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan.  

               

 

                                                           
5 Ibid. hal. 20. 
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B. Hakikat Pengelolaan Surat 

Surat adalah alat komunikasi yang diberikan dari satu pihak 

kepihak lain untuk menyampaikan warta atau pesan.6 Sedangkan 

berdasarkan keputusan Menpan No. 71 tahun 1993 tentang pedoman 

umum tata persuratan dinas disebutkan bahwa surat adalah pernyataan 

tertulis dalam segala bentuk dan corak yang digunakan sebagai sarana 

komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain 

sesuai dengan ketentuan yang  berlaku. Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa surat adalah alat komunikasi secara tertulis yang 

disampaikan dari satu pihak ke pihak lain. 

Surat merupakan alat komunikasi secara tertulis yang memiliki 

kelebihan tersendiri karena dapat merekam informasi secara panjang 

lebar, terperinci namun tetap ekonomis. Surat-menyurat merupakan 

kegiatan yang bukan hanya menerima dan mengirim surat, baik itu surat 

masuk maupun surat keluar akan tetapi juga meliputi kegiatan 

penerimaan, penggolongan, pengarahan, pencatatan, pendistribusian, ke 

unit-unit kerja dalam lingkungan instansi dan pengiriman surat keluar.  

Fungsi surat menurut Basir Barthos selain sebagai sarana 

komunikasi surat juga mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Wakil dari pengiriman / penulis. 
b. Bahan pembukti. 
c. Pedoman dalam mengambil tindakan lebih lanjut. 
d. Alat pengukur kegiatan organisasi. 
e. Sarana memperpendek jarak (fungsi abstrak).7 

 

                                                           
6 Saiman,Manajemen Sekretarsi (Malang: UMM Press, 2002),  hlm 75. 
7 Barthos Basir, Manajemen kearsipan (jakarta:PT bumi aksara, 2003), hlm.. 36 
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           Sedangkan menurut Y.S Marjo dalam bukunya Surat-Surat 

Lengkap menyebutkan bahwa fungsi surat adalah sebagai berikut : 

a. Sarana komunikasi, sesuai dengan fungsinya, surat merupakan  
sarana komunikasi yang ekonomis, efektif, dan praktis. 

b. Wakil, surat menjadi wakil dari pembuat surat yang membawa 
pesan, misi atau informasi yang hendak disampaikan kepada 
penerima. 

c. Bahan bukti, mengingat surat merupakan sarana komunikasi 
secara tertulis, maka surat dapat dijadikan bahan bukti yang 
mempunyai kekuatan hukum. 

d. Sumber data, surat dapat menjadi sumber data yang dapat 
digunakan untuk informasi atau petunjuk keterangan untuk ditindak 
lanjuti. 

e. Bahan pengingat, surat mengingatkan seseorang dalam kegiatan 
atau aktivitasnya di masa lalu yang bisa dipergunakannya untuk 
melakukanm kegiatan selanjutnya baginya. 

f. Jaminan, surat dapat menjadikan surat jaminan, seperti jaminan 
keamanan pada surat jalan, jaminan tanggungan pada surat gadai 
dan lain sebagainya. 

g. Alat pengikat, surat dapat digunakan untuk mengikat antara dua 
pihak dengan kekuatan hukum, semisal dalam surat kontrak. 

h. Alat promosi, tak terelakkan lagi bahwa surat, terutama pada 
bagian kepala surat yang memuat logo, dapat menjadi alat promosi 
bagi biro,kantor atau perusahaan pengirim surat kepada penerima 
surat atausiapapun juga yang membaca surat tersebut.8 
 

Surat Dinas adalah surat yang memuat persoalan kedinasan dan 

dibuat oleh instansi pemerintah.9 Ciri-ciri Surat Dinas adalah sebagai 

berikut : 

1) Dikeluarkan oleh suatu instansi atau jawatan, baik milik pemerintah 

maupun swasta.  

2) Berisikan kepentingan-kepentingan kedinasan, keorganisasian.  

3) Disusun dengan ragam bahasa resmi.  

     

                                                           
8 Y.S. Marjo. Surat-Surat Lengkap (Jakarta: Setia Kawan, 2010), hlm. 15-17. 
9 Y.S. Marjo, op.cit., hlm. 22 
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1. Pengelolaan Surat Masuk 

            Sebagai alat komunikasi tertulis tentunya tujuan, sifat dan 

informasi yang disampaikan melalui surat sangat beragam. Keberagaman 

ini menuntut adanya pengelompokan untuk memudahkan mengetahui 

jenisnya. Dengan demikian semua surat yang masuk dan keluar dari 

setiap organisasi harus diatur atau dikelola sedemikian rupa. 

         Menurut I.G. Wusanto surat masuk merupakan sarana komunikasi 

tertulis yang di terima dari instansi lain atau dari perorangan. Surat masuk 

adalah semua jenis surat yang di terima dari instansi lain maupun dari 

perorangan, baik yang di terima melalui pos (kantor pos) maupun yang di 

terima dari kurir (pengirim surat) dengan menggunakan buku pengiriman 

(ekspedisi).10 Pengurusan dan pengendalian surat masuk dalam suatu 

instansi dapat digolongkan menurut penggolongan jenis surat, yaitu surat 

penting, surat biasa rutin, surat rahasia, serta surat pribadi. Langkah-

langkah pengelolaan surat masuk terdiri dari: 

a. Penyortiran Surat 

Penyortiran Surat masuk adalah kegiatan memisahkan surat-surat 

yang di terima dari kantor atau instansi lain ke dalam kelompok atau 

golongan-golongan yang telah ditentukan. Surat-surat masuk dapat 

dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu : 

1) Surat pribadi 

2)  Surat dinas 

                                                           
10 Ignatius Wursanto, Kearsipan 1 (yogyakarta: Karnisius, 2003), hlm. 108. 
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3) Surat-surat dinas maupun surat-surat pribadi yang harus 

dikembalikan karena salah alamat. 

b. Pembukaan Surat 

         Pembukaan Surat yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

petugas dalam bidang kearsipan untuk mengeluarkan surat dari dalam 

sampul atau dari dalam amplop untuk diadakan pemprosesan lebih lanjut. 

c. Pencatatan Surat Masuk 

         Setelah surat-surat dikeluarkan dari sampul, sebelum surat-surat 

tersebut disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan perlu diadakan 

pencatatan seperlunya. Surat-surat dinas penting dicatat dalam kartu 

kendali (control card), sedangkan surat-surat biasa dan rutin cukup dicatat 

pada kartu atau lembar pengantar. 

d. Pengarahan Surat Masuk 

Pengarahan surat masuk yaitu kegiatan mengarah surat, agar surat 

dapat segera di tindak lanjuti. 

Pengelolaan surat masuk di lingkungan Perguruan tinggi dapat 

digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut: 

1)  Surat Masuk Penting 
a) Pengarahan Surat Masuk Penting 
(1) Surat-surat yang telah digolongkan dalam surat penting oleh pencatat 

di catat dalam kartu kendali rangkap tiga. 
(2) Surat-surat beserta tiga kartu kendali diteruskan kepada pengarah   

surat. 
(3) Pengarah surat mengadakan pemeriksaan, apakah pengisian kolom-

kolom tersebut sudah benar. 
(4) Setelah dianggap benar, kemudian pengarah mengisi kolom kepada, 

dengan menuliskan nama pejabat atau unit kerja yang akan menerima 
surat – surat tersebut. 
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(5) Surat – surat berikut dua kartu kendali (kartu kendali II dan III) oleh 
pengarah disampaikan kepada pejabat pengolah surat-surat 
tersebutmelalui pengantar surat, kartu kendali I tetap berada di tangan 
pengarah surat untuk di arsip sebagai alat kontrol. 

(6) Kartu kendali II dan III diteruskan ke Unit Pengelola. Selanjutnya kartu 
kendali II diserahkan kepada penata arsip yang berfungsi sebagai 
pengganti arsip yang masih dalam proses.11 
 

2) Surat Masuk Biasa 

a) Pengarahan Surat Masuk Biasa 
(1) Setelah surat-surat di catat dalam lembar pengantar (rangkap II), 

surat-surat tersebut disampaikan pada unit pengolah. 
(2) Unit Pengolah mengisi lembar pengantar tanggal, dan jam terima 

surat, nama jabatan serta tanda tangan pada kolom yang tersedia. 
(3) Selanjutnya lembar pengantar I dikembalikan ke pencatat dan lembar 

pengantar II di simpan oleh unit pengolah.12 
 

3) Surat Masuk Rahasia 

a) Pengarahan Surat Masuk Rahasia 

(1) Setelah surat-surat di catat dalam lembar pengantar surat rahasia 
rangkap II, surat – surat tersebut disampaikan kepada Unit Pengelola. 

(2) Unit Pengelola mengisi tanggal, jam terima surat, nama dan tanda 
tangan pada kolom yang tersedia. 

(3) Selanjutnya lembar pengantar I dikembalikan ke pencatat. 
(4) Lembar pengantar II di simpan oleh Unit Pengolah. 13 

 

2. Pengelolaan  surat keluar  

          Surat keluar merupakan surat yang dikirimkan keluar organisasi. 

Pengelolan surat keluar harus dipahami oleh seluruh staf tata usaha. 

Langkah-langkah pengelolaan surat keluar meliputi:  

a. Pembuatan konsep surat 
Ada tiga cara untuk membuat konsep surat yaitu : 
a) Konsep surat dibuat oleh pimpinan 
b) Konsep surat dibuat oleh bawahan 
c) Konsep surat dibuat dengan cara mendikte 

                                                           
11UNJ. Buku Pedoman Surat Menyurat di Lingkungan Perguruan Tinggi, Jakarta: UNJ, tahun 2012 
12 Ibid. 
13 Ibid. 



17 
 

 
 

b. Pengetikan konsep surat 
Pengetikan konsep surat melalui proses sebagai berikut :  
a) Persetujuan konsep 
b) Pengiriman konsep surat 
c) Pemeriksaan hasil pengetikan 
d) Penandatanganan surat 

c. Pengiriman surat 
a) Pemberian cap 
b) Pengetikan amplop atau sampul surat 
c) Pemeriksaan surat 
d) Melipat surat 
e) Menutup amplop 
f) Menempelkan perangko14 

d. Pengendalian surat keluar 
 

 
 Pengendalian surat keluar penting di bedakan menjadi dua sistem  

yaitu:  

(1) Sistem sentralisasi 

           Pengurusan surat-menyurat dengan sistem sentralisasi adalah 

sistem pengurusan surat-menyurat yang dipusatkan pada suatu unit 

tertentu. Prosedur pencatatan yang dilakukan antara lain: 

(a) Konsep surat tetap dibuat oleh unit pengolah. 
(b) Setelah konsep surat diketik dan ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang, kemudian diserahkan kepada unit kearsipan. 
(c) Oleh unit kearsipan surat tersebut diberi nomor dan dicatat dalam 

kartu kendali rangkap tiga. 
(d) Setelah dicatat, kartu kendali II dan III beriku tembusannya 

disampaikan kepada pengolah. 
(e) Setelah diadakan pemeriksaan seperlunya, kartu kendali diparaf  oleh 

pengolah. 
(f) Kartu kendali II kemudian dikembalikan kepada pencatat untuk 

diserahkan kepada unit kearsipan dan disimpan sebagai pengganti 
arsip. Untuk kartu kendali I tetap disimpan oleh pencatat. 

(g) Setelah surat siap dikirim (diberi nomor, tanggal, dibuatkan sampul 
dan sebagainya) diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dikirim 
melalui kurir atau melalui pos. 
 

                                                           
14 Ibid. 
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(2) Sistem desentralisasi 

Pengurusan surat-menyurat secara desentralisasi adalah 

pengurusan surat dengan memberikan kewenangan kepada setiap unit 

kerja (unit pengolah) untuk mengadakan pengurusan sendiri tentang 

surat-menyurat. Prosedur pencatatan surat keluar penting, antara lain : 

a) Masing-masing unit kerja membuat konsep surat sendiri. 
b)  Setelah konsep surat selesai diketik dan ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang, masing-masing unit kerja mencatat surat tersebut 
dalam kartu kendali. 

c)  Setelah kartu kendali diisi, surat berikut tiga kartu kendali tersebut 
diserahkan kepada pencatat. 

d) Setelah tembusan surat dibubuhi cap, tanggal dan jam pengiriman 
berikut kartu kendali II dan III disampaikan kepada pengolah. 

e) Kartu kendali II langsung dikembalikan kepada pencatat kemudian 
diteruskan kepada unit kearsipan untuk disimpan sebagai pengganti 
arsip. Untuk tembusan surat dan kartu kendali III disimpan pengolah, 
kartu kendali I diteruskan ke pengarah. 

f) Setelah surat siap dikirim, diberikan kepada bagian ekspedisi untuk 
dikirim. 
 

b) Surat keluar biasa 

(1) Untuk surat keluar biasa, segala sesuatunya disiapkan oleh unit 
pengolah. 

(2) Setelah konsep selesai diketik, ditanda tangani dan sebagainya, unit 
pengolah mencatat surat keluar biasa tersebut dalam dua lembar 
pengantar surat biasa. 

(3) Surat asli dan tembusannya (arsip / pertinggal) disampaikan kepada 
pencatat pada unit kearsipan untuk diberi stempel Dinas. 

(4) Tembusan dikembalikan kepada pengolah berikut lembar pengantar 
surat biasa II, untuk di file sebagai arsip aktif. Sedangkan lembar 
pengantar surat biasa I disimpan oleh pencatat sebagai bukti 
pengiriman. 

(5) Surat aslinya diberikan kepada petugas pengiriman surat, kemudian 
petugas mengadakan penelitian seperlunya untuk mengetahui kalau-
kalau pada surat tersebut masih terdapat kekurangan. Setelah 
dinyatakan lengkap, petugas menyiapkan sampul surat dan diketik 
alamatnya. 

 

c) Surat keluar rahasia 
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(1) Konsep surat keluar dibuat oleh pimpinan unit pengolah yang 
bersangkutan. 

(2) Setelah konsep surat rahasia tersebut selesai diketik, kemudian diberi 
nomor, cap, dan sekaligus dibuatkan sampulnya. 

(3) Surat tersebut kemudian dicatat dalam lembar pengantar surat keluar 
rahasia rangkap dua. 

(4) Surat asli dimasukkan dalam amplop, kemudian diteruskan kepada 
ekspedisi untuk dikirim. 

(5) Oleh petugas ekspedisi surat tersebut tidak diteliti, karena dalam 
keadaan tertutup. 

(6) Lembar pengantar diberikan kepada pengarah, kemudian diteruskan 
kepada penata arsip untuk difile. 

(7) Surat tembusan berikut lembar pengantar II tetap disimpan oleh 
pengolah sebagai arsip aktif 
 
 

e. Pengiriman surat 

          Setelah surat siap dikirim (diberi nomor, tanggal, disampuli) untuk 

selanjutnya diteruskan kepada bagian ekspedisi untuk dikirim melalui kurir 

/ melalui pos. Proses pengurusan surat keluar menurut Sularso Mulyono 

dkk (1985 : 11), antara lain : 

a) Pembuatan konsep 
Pimpinan bagian pengolah membuat konsep sendiri kemudian dikirim 
ke Tata Usaha untuk diketik. Atau atas dasar surat masuk 
memberikan disposisi dan minta pelaksana pengolah membuat 
konsepnya. 

b) Pengetikan Pelaksana pengolah sesuai dengan isi disposisi membuat 
konsep dan diserahkan kembali ke pimpinan ke pimpinan apakah 
konsep yang dibuat sudah sesuai atau belum. Kemudian konsep 
diteruskan ke Tata Usaha untuk diketik. 

c) Pengoreksian 
Tata Usaha pengolah setelah selesai mengetik dan setelah   dikoreksi 
dikirim ke pimpinan pengolah hasil ketikan tersebut. 

d) Pencatatan 
Bagian pencatatan menerima surat dari Tata Usaha yang rangkapnya 
menurut kebutuhan, kemudian mencatat ke kartu kendali (rangkap 3), 
tetapi kalau menggunakan lembar pengantar rangkapnya hanya 2, 
bagian pencatat meneruskan ke bagian pengiriman dan pertinggalnya 
di kirim ke penata arsip melalui Tata Usaha pengolah dengan disertai 
2 lembar kartu kendali. Lembar ketiga di tinggal di Tata Usaha  
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pengolah, lembar kedua kartu kendali di simpan di penata arsip 
sedangkan lembar pertama disimpannya. 

e) Pengiriman 
Bagian pengiriman menerima surat asli dan tembusantembusan 
sesuai dengan keperluan 

 

C. Hakekat Pengelolaan Arsip 

 Manajemen mencakup proses pengelolaan, pengurusan, penataan, 

pengaturan tentang suatu hal. Menurut Suharsimi manajemen dapat 

dikatakan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (penetapan 

apa yang dilakukan), pengorganisasian, (perancangan dan penugasan), 

pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.15 

 Setelah dikemukakan tentang pengertian manajemen berikut 

pengertian pengelolaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia 

“pengurusan”16. Dengan demikian, pengelolaan adalah proses 

pengaturan, penyimpanan dan perawatan sesuatu hal untuk mendukung 

suatu kegiatan guna mencapai tujuan. 

 Secara estimologi istilah Arsip berasal dari kata Archeion (Bahasa 

Yunani) dan Archivum (Bahasa Latin) artinya kantor pemerintah dan 

kertas yang disimpan dikantor tersebut, yang semula diterapkan pada 

records/rekaman pemerintah (arsip).17 

                                                           
15 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Materi (Jakarta: Prima Karya, 1995) hlm3. 
16 W.J.S.Poerwadamita, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h.469. 
17Pengantar Kearsipan dan Dokumentasi.http://arsipdandok.blogspot.com/  (Diakses tanggal 20 

Maret 2014) 

http://arsipdandok.blogspot.com/
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 Menurut  Basir Barthos dalam Manajemen Kearsipan Setiap 

catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang memuat 

keterangan-keterangan mengenai subyek (pokok persoalan) ataupun 

peristiwa yang dibuat untuk membantu daya ingatan orang (itu) pula.18 

Kemudian pengertian arsip juga dikemukakan oleh Liang Gie arsip dalam 

bukunya Administrasi Perkantoran Modern: arsip adalah suatu kumpulan 

warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu 

kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan 

kembali.19 

 Jadi, dapat disimpulkan arsip adalah kumpulan dokumen baik 

berupa tulisan maupun benda atau gambar yang disimpan secara 

sistematis dan dipelihara di tempat khusus agar dapat dengan cepat 

ditemukan kembali, dibuat untuk membantu daya ingatan seseorang 

karena arsip mempunyai nilai kegunaan bagi sebuah lembaga. 

           Menurut UU no.7 tahun 1971 pasal 3 mengenai tujuan arsip adalah 

Menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang 

perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraa kehidupan kebangsaan, 

serta untuk menyediakan bahan pertanggung-jawaban tersebut bagi 

kegiatan pemerintah.20 

1) Menyampaikan surat dengan aman dan mudah selama di perlukan. 

2) Menyiapkan surat setiap saat di perlukan. 

                                                           
18Dewi Irra Chrisyanti, Manajemen Kearsipan (Surabaya:Prestasi Pustaka, 2011) hlm1. 
19 The Liang Gie,Administrasi Perkantoran Modern (Yogjakarta:Liberty, 2007) hlm118. 
20Basir Barthos, Manajemen Kearsipan Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2003) hlm.10. 
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3) Pengumpulan bahan-bahan yang menpunyai sangkut paut dengan 

suatu masalah yang di perlukan sebagai pelengkap. (A.W.Widjaja, 

1993 : 103).21 

 Aktivitas dalam manajemen arsip atau kearsipan oleh suatu 

lembaga sudah tentu mempunyai tujuan tertentu seiring dengan apa yang 

akan dicapai oleh lembaga yang mengurus arsip tersebut. Sebagai pusat 

informasi, maka arsip sudah tentu perlu dikelola sedemikian rupa 

sehingga fungsi pusat informasi tersebut dapat terlaksana. Karena tidak 

dapat dipungkiri karena ingatan seorang individu itu tidak selamanya baik, 

maka dengan didukung adanya data atau arsip yang disimpan dengan 

baik dan sistematis mendukung kelancaran kegiatan sekolah lainnya. 

 Menurut Drs. Ignastius Wursanto arsip berdasarkan fungsinya 

dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Hanya saja, arsip 

dinamis diperinci lagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a) Arsip aktif, yaitu warkat-warkat yang masih digunakan dalam 
proses pekerjaan sehari-hari, 

b) Arsip pasif, yaitu warkat-warkat yang jarang digunakan dalam 
proses pekerjaan sehari-hari, atau sudah berkurang frekuensi 
penggunaannya dalam penggunaan administrasi organisasi.22 

            

Dalam pengelolaan arsip terdapat langkah-langkah penyelesaian. 

a. Tahap Penyimpanan Arsip 

 Salah satu cara menangggulangi jumlah arsip yang makin 

bertambah yaitu menerapkan sistem kearsipan yang tepat dan mudah 

                                                           
21http://adytsa.blogspot.com/2011/06/makalah-kearsipan.html (diakses 24 Maret 2014). 
22Ig.Wursanto, Kompetensi Sekertaris Profesional (Yogyakarta: C.V Andi  Offser, 2006) hlm.30. 

http://adytsa.blogspot.com/2011/06/makalah-kearsipan.html
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oleh karena itu, penyimpanan arsip hendaknya dilakukan dengan 

mempergunakan suatu sistem tertentu yang memungkinkan: 

a. Penemuan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-
waktu diperlukan. 

b. Pengambilan arsip dari tempat penyimpanan dapat dilakukan 
sengan mudah. 

c. Pengembalian arsip ke tempat penyimpanan dapat dilakukan 
dengan mudah.23 
 

 Menurut Zulkifli Amsyah terdapat 2 (dua) macam penyimpanan, 

yaitu penyimpanan warkat yang belum selesai diproses atau penyimpanan 

sementara (file pending) dan penyimpanan warkat yang selesai diproses 

atau penyimpanan tetap (file permanent). Penyimpanan Sementara (File 

Pending) File pending adalah file yang digunakan untuk penyimpanan 

sementara sebelum suatu warkat selesai diproses. Warkat yang dipending 

sampai waktu tertentu dapat dimasukkan dalam map di bawah bulan dan 

tanggal yang dikehendaki, sudah selelsai diproses barulah warkat yang 

dipending itu disimpan pada file penyimpanan. Penyimpanan Tetap 

(Permanent File), umumnya kantor atau organisasi memperhatikan 

prosedur atau langkah penyimpanan warkat. Pengalaman menunjukkan 

adanya banyak dokumen atau warkat yang hilang pada prosedur awal. 

Sedangkan kalau arsip sudah sampai penyimpanan, maka kecepatan 

penemuan dokumen yang disimpan memegang peran.Kecepatan ini 

tergantung pada sistem yang dipergunakan, peralatan dan petugas 

filling.24 

                                                           
23Ig.Wursanto, Op,Cit., hlm32. 
24Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1989) hlm.53. 
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 Zulkifli mengemukakan ada beberapa langkah atau prosedur 
penyimpanan, antara lain: 

(a) Pemeriksaan, pemeriksaan merupakan langkah persiapan dalam 
menyimpan warkat dengan cara memeriksa setiap lembaran warkat 
untuk memperoleh kepastian bahwa warkat-warkat bersangkutan 
memang sudah siap untuk disimpan.   
(b) Mengindeks, Yang dimaksud dengan mengindeks adalah 
pekerjaan menentukan nama atau subjek apa serta kata tangkap 
lainnya surat akan disimpan. Penentuan kata tangkap ini tergantung 
pada sistem penyimpanan yang dipergunakan. Pada sistem numerik 
kata tangkapnya adalah angka, sistem geografis adalah nama tempat 
asal surat, dan sistem subjek adalah perihal atau isi surat.  
(c) Memberi tanda, Memberi tanda yang disebut juga pengkodean 
dilakukan secara sederhana yaitu dengan memberikan tanda garis 
atau lingkaran dengan warna mencolok pada kata tangkap yang 
sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. 
(d) Menyortir, Menyortir adalah mengelompokkan warkat-warkat untuk 
persiapan ke langkah terakhir yaitu penyimpanan. Langkah ini 
diadakan khusus untuk jumlah volume warkat yang banyak, sehingga 
untuk memudahkan penyimpanan dalam folder atau alat lainnya yag 
digunakan. 
 (e) Menyimpan. Langkah terakhir adalah penyimpanan, yaitu 
menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan 
peralatan yang digunakan. Sistem penyimpanan akan menjadi lebih 
efisien dan efektif bila didukung dengan peralatan yang memadai.25 
   

           Adapun perlengkapan untuk penyimpanan arsip (1) Penyekat, yaitu 

lembaran yang terbuat dari karton atau triplek sebagai pembatas arsip 

yang disimpan, (2) Map (folder) folder dapat diperoleh dalam berbagai 

model dan bahan, jumlah dan jenis dokumen yang ada di file, (3) penunjuk 

(guide) terdiri dari temapat label (tab) yang menjorok ke atas dibuat dalam 

berbagai bentuk, (4) kata tangkap, untuk membuat kata tangkap berupa 

huruf, abjad, nama maupun subjek haruslah sesingkat mungkin agar 

dapat dibaca dengan mudah, (5) perlengkapan lain adalah label, yaitu 

                                                           
25Ibid., 
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sejenis stiker yang dipakai untuk membuat kode dan ditempel pada 

bagian tertentu. 

b. Tahap Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip 

 Dalam penjelasan umum UU No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kearsipan dinyatakan bahwa untuk kepentingan 

pertanggungjawaban nasional kepada generasi yang akan datang, perlu 

diselamatkan bahan-bahan bukti yang nyata benar, serta lengkap 

mengenai kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan negara baik 

masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. 

 Pemeliharaan arsip adalah usaha penjagaan arsip agar kondisi 

fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Untuk dapat 

memelihara arsip dengan baik, perlu diketahui ada beberapa faktor 

penyebab kerusakan arsip dan cara pencegahannya. Dengan kata lain ini 

disebut dengan usaha preventif.  

 Agar dalam pemeliharaan dan pengamanan arsip dapat terlaksana 

dengan efektif, ada beberapa cara untuk memelihara dan mengamankan 

arsip agar terjaga dari kehancuran; 

a. Lokasi ruangan/gedung sebaiknya terletak di luar daerah 
industri dengan luas yang cukup untuk menyimpan arsip yang 
sudah diperkirakan sebelumnya. 

b. Konstruksi bangunan sebaiknya tidak menggunakan kayu yang 
langsung menyentuh tanah untuk menghindari serangan rayap. 
Pintu dan jendela diletakkan di bagian yang tidak memung-
kinkan terkena pancaran sinar matahari langsung. 

c. Ruangan sebaiknya dilengkapi penerangan, pengatur 
temperatur, dan AC untuk mengendalikan kelembaban udara 
dalam ruangan. 
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d. Ruangan harus selalu bersih dari debu, kertas bekas, puntung 
rokok maupun sisa makanan.26 
 

 . Adapun alat pemeliharaan antara lain, mesin penghisap debu 

(vaccum cleaner, alat pendeteksi api/asap (smoke detector), pemadam 

kebakaran, dan lain-lain.  

c. Tahap Peminjaman dan Penemuan Kembali Arsip 

           Ketepatan dan kecepatan menemukan atau mendapatkan arsip 

akan sangat bergantung dari beberapa hal sebagai berikut: 

1) Kejelasan materi yang diminta oleh pengguna. 
2) Ketepatan sistem pemberkasan yang digunakan dalam 

pemberkasan jenis-jenis arsip. 
3) Ketepatan dan kemantapan sistem individu (baik sistem manual 

ataupun sistem mekanik). 
4) Ketepatan dan kemantapan sistem klasifikasi. 
5) Tersedianya tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

yang memadai.27 
 

        Apabila ada pihak lain yang meminta/meminjam arsip yang disimpan, 

petugas arsip harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Menanyakan jenis arsip yang disimpan, 
(2) Menentukan kode berdasarkan nama yang telah diindeks,  
(3) Melihat kartu Indeks untuk melihat kode arsip,  
(4) Mengambil arsip dari tempat penyimpanannya, berdasarkan kode 

dan mengantinya dengan bon pinjam arsip.28 
 

     Selain langkah-langkah tersebut, perlu ditetapkan juga prosedur  
 
peminjaman yang meliputi: 
 

1. Batas peminjaman arsip. Apabila batas waktu yang telah ditentukan 

belum mengembalikan arsip, maka petugas wajib mengecek 

                                                           
26Ibid. 
27http://www.bpadjogja.info/file/c31a14145391f517fcdd64f16ae35f6d.pdf (diakses 31 Maret 2014). 

 
28Artikel belajar-arsip.blogspot.com/2011/04/penemuan-arsip-retrieval.html (diakses 30 Maret 2014) 

http://www.bpadjogja.info/file/c31a14145391f517fcdd64f16ae35f6d.pdf
http://belajar-arsip.blogspot.com/2011/04/penemuan-arsip-retrieval.html
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kepada peminjam. Tetapi jika arsip masih diperlukan, maka 

pengguna wajib memperpanjang waktu peminjaman. 

2. Perlu dibuatkan formulir peminjaman sebagai bahan bukti 

peminjaman dan pengembalian. 

3. Dilakukan pencatatan peminjaman arsip untuk mengetahui 

frekuensi peminjaman arsip tertentu. 

4. Adanya pembatasan pengguna arsip.29 

d. Tahap Penyusutan Arsip (Pemindahan dan Pemusnahan) 

 Salah satu kegiatan dalam pengelolaan arsip yang dilakukan 

adalah salah satunya kegiatan penyusutan. Penyusutan arsip adalah 

kegiatan pengurangan yang dilakukan dengan cara memindahkan, 

menyerahkan atau memusnahkan arsip.30 Penyusutan arsip bertujuan 

untuk mengurangi bertumpuknya arsip yang sudah tidak terpakai agar 

menyediakan tempat bagi arsip baru. Penyusutan arsip menghindarkan 

campur aduk antara arsip-arsip aktif dan arsip-arsip inaktif, serta arsip-

arsip penting dan arsip-arsip biasa dan tidak penting. 

 Penyusutan arsip merupakan kegiatan akhir dari siklus daur hidup 

arsip. Ada dua bentuk kegiatan penyusutan arsip, yaitu pemindahan dan 

pemusnahan arsip. Pemindahan dan pemusnahan arsip penting dilakukan 

untuk menjamin efektivitas dan efisiensi program kearsipan.Untuk 

menentukan kelayakan sebuah arsip harus dipindahkan atau dimus-

                                                           
29Agus Sugiarto, dkk Manajemen Kearsipan Modern (Yogyakarta: Gava Media, 2005) hlm. 65. 
30Yohannes Suraja, Manajemen Kearsipan (Malang: Dioma, 2006) hlm.32. 
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nahkan harus melalui penilaian terhadap nilai guna suatu arsip atau 

sesuai jadwal retensi arsip. 

 Keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip 

adalah: (a) Penghematan penggunaan ruangan, (b) Penghematan 

pemakaian peralatan dan perlengkapan kearsipan, (c) Tempat arsip yang 

agak longgar akan memudahkan petugas bekerja dengan arsip.31 

 Jadwal retensi arsip adalah daftar yang berisi tentang jangka waktu 

penyimpanan arsip yang ditentukan berdasarkan nilai kegunaan tiap-tiap 

berkas.32 Dalam pembuatan jadwal retensi arsip perlu mendapatkan 

persetujuan dari Kepala Arsip Nasional lebih dahulu. Arsip-arsip yang 

sudah tidak bernilai guna menurut yang tercantum dalam jadwal retensi 

arsip kemudian dipindahkan dan dimusnahkan. Jadwal ini sebaiknya 

hanya mencantumkan jenis atau macam arsip, misalnya kuitansi, surat 

pesanan, surat keputusan dan lain sebagainya. Dengan demikian seleksi 

terhadap arsip yang sudah sampai masanya untuk dipindahkan atau 

dimusnahkan akan lebih mudah dilaksanakan. 

 Pemindahan arsip adalah kegiatan memindahkan arsip-arsip dari 

arsip aktif ke arsip in-aktif, dan dari arsip in-aktif ke arsip statis. 

Pemindahan arsip-arsip tersebut dilakukan karena ada arsip yang tidak 

lagi digunakan atau jarang digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-

hari.33 Biasanya pemindahan arsip dilakukan setelah satu periode tertentu 

misalnya, 1 tahun, arsip sudah jarang sekali digunakan. Berapa lama 

                                                           
31Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1989) h.211. 
32Basir Barthos, OP Cit., h.103.  
33Ignatius Wursanto, Op Cit.,h.276. 
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suatu arsip dinyatakan aktif atau inaktif bergantung pada kebijakan tiap-

tiap lembaga dan juga setiap lembaga menyusun jadwal retensi arsip. 

 Pemusnahan arsip adalah kegiatan menghancurkan atau 

melenyapkan arsip yang dipandang telah habis nilai gunanya atau telah 

habis masa penyimpannya sesuai dengan jadwal retensi arsip.34 Semua 

arsip yang akan dimusnahkan harus dibuat berita acara pemusnahannya. 

Menurut Agus Sugiarto dalam bukunya Manajemen Kearsipan Modern 

terdapat langkah-langkah dalam pemusnahan arsip, yaitu: 

1) Seleksi, untuk memastikan arsip-arsip yang akan dimusnahkan 

2) Pembuatan daftar jenis arsip yang dimusnahkan  

3) Pembuatan berita acara pemusnahan arsip 

4) Pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi.35 

 Dalam kegiatan pemindahan dan pemusnahan arsip harus melalui 

persetujuan dari pimpinan untuk mengindari terjadinya kesalahan dalam 

penyusutan arsip.Selain itu dalam pemusnahan arsip harus disaksikan 

oleh notaris dan tanggungjawab terkait pemusnahan arsip. 

 Menurut Basuki (2003), ada empat metode pemusnahan, yaitu: 

1) Pencacahan, metode ini sering digunakan. Proses menggunakan 

alat pencacah yang biasa dikenal dengan shredden. Alat ini 

mengancurkan kertas dengan menarik dan merobek kertas menjadi 

potongan kecil. 

                                                           
34Yohanes, Manajemen Kearsipan (Malang: Dioma, 2006) h.32. 
35Agus Sugiarto, dkk Manajemen Kearsipan Modern (Yogyakarta: Gava Media, 2005) h.88. 
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2) Pembakaran, metode ini dianggap sulit dan berbahaya dilakukan 

karena beresiko menyebabkan kebakaran. Tetapi pada masa lalu 

metode ini sangat popular. 

3) Pemusnahan kimiawi, metode ini dilakukan dengan menggunakan 

bahan kimiawi. Walaupun metode ini efisien dibanding metode 

pencacahan, tetapi tidak dapat dilakukan karena larutan asam yang 

dapat merusak kulit dan mudah terbakar. 

Pembuburan, merupakan metode yang ekonomis, aman dan bersih. 

Namun metode ini tidak terlalu populer digunakan.36 

 

D. Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari sistem mana-

jemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan 

mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu 

organisasi.37 Adapun pendapat-pendapat lain oleh para ahli, yang 

menyebutkan mengenai, sistem informasi manajemen merupakan 

perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi 

untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data 

dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan.38 

           Sistem informasi manajemen yaitu suatu metode yang 

menghasilkan informasi yang tepat (timely) bagi manjemen tentang 

                                                           
36Hendi Haryadi,  Administrasi Perkantoran  (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009) h.51. 
37 Marimin dkk, 2006, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Bogor: 
GRASINDO, hlm 22 
38 Al-Jufri, Hamid, 2011, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan, Jakarta : SMART 
GRAFIKA, hlm.27 
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kehidupan ekternal dan operasi internal sebuah organisasi, dengan tujuan 

untuk menunjang pengembalian keputusan dalam rangka memperbaiki 

perencanaan dan pengendalian.39 Dilihat dari pengertian di atas, fungsi 

utama sistem informasi manajemen telihat pada penunjang pengembalian 

keputusan untuk memperbaikii perencanaan. Untuk itu, sistem informasi 

bersifat evaluator, yaitu sebagai rujukan evaluasi dalam pelaksaan sistem 

berisi informasi  yang dilakukan atas dasar manajemen. Dan pada 

tahapan itu, Sistem Informasi Manajemen bertindak sebagai evaluator.  

Sistem Informasi Manajemen adalah sebuah sistem yang 

terstruktur yang digunakan untuk mengelola data secara terkompu-

terisasi.40 Ada empat aspek yang ada di dalam sistem informasi 

manajemen menurut Ida Nuraida, yaitu:41 

1. Input, yang dapat dikenali dengan karakteristik kebutuhan data, 
kebutuhan informasi, bentuk informasi, sumber informasi yang 
didapat, waktu pengumpulan informasi serta bagaimana cara 
mendapatkan informasi tersebut. 

2. Proses, yang dapat dikenali dengan karakteristik pembuatan 
informasi, memproses informasi, merekam informasi serta 
mendistribusikan informasi. 

3. Output, dapat dikenali dengan karakteristik informasi yang 
dihasilkan, baik secara bentuk, waktu, serta media yang digunakan. 
Dan bagaimana kepuasan para pengguna atau konsumen 
informasi. 

4. Pengendalian, berkenaan dengan kualitas pengambilan keputusan 
yang dibuat berdasarkan referensi dari informasi yang didapat, 
pertanggungjawaban pengolahan informasi, serta evaluasi dari 
input hingga output informasi. 
 

                                                           
39 ibid 
40 Kurniawan, Bagus, 2002, Sistem Informasi Manajemen dengan Visual Basic 6 ANDI: 
Yoyakarta,hlm1  
41 Nuraida, Ida, 2008, Manajemen Administrasi Perkantoran, Yogyakarta: KANSIUS, 
hlm.33 
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Bila dikaitkan dengan pendapat Ida Nuarid, ada 3 (tiga) 

komponen pokok dalam alur sistem informasi, yaitu input, model block / 

process, dan outut. Dengan demikian, sistem informasi manajemen 

adalah serangkaian dari sistem yang beroperasi dengan tahapan pengum-

pulan data input, pengolahan data processing data, hingga penyebaran 

data output, sehingga menjadi informasi untuk disajikan atau ditampilkan 

sebagai salah satu sumber pengambil keputusan oleh pimpinan atau 

organisasi sebagai pelaksana manajerial dalam manajemen. 

 

a. Konsep Pengumpulan Data (In-put) 

          Input meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data 

yang akan dimasukkan, dapat berupa dokumen dasar.42 Metode 

pengumpulan data adalah suatu pernyataan (statement) tentang sifat, 

keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian.43 Sedangkan menurut Kun Maryati, dalam bukunya 

menyebutkan bahwa, Teknik pengumpulan data adalah cara untuk 

memperoleh data.44 Berbicara mengenai pengumpulan data, adapun 

teknik-teknik dalam pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai 

bentuk efektivitas serta efisiensi, yaitu dengan mencatat, merekam, 

mengamati mengenai ukuran, nilai atau status objek dari himpunan data. 

                                                           
42 Marimin dkk, 2006, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Bogor: 
GRASINDO, hlm 20  
43 Belajar Psikologi, Metode Pengumpulan Data, http://belajarpsikologi.com/metode-
pengumpulan-data/ diakses 30 April 2014, jam 21.30 WIB 
44 Maryati, Kun, 2006, Sosiologi, Jakarta: ESIS, hlm.110 

http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/
http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/
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Data adalah bahan utama dari pekerjaan manajemen sistem 

informasi, fakta yang terjadi karena adanya kegiatan organisasi yang 

terjadi pada lini transaksi, manajemen lini bawah, lini tengah, dan lini 

atas.45 Sedangkan menurut Webster New world Dictionary, data adalah 

things known or assumed, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang 

diketahui atau dianggap.46 Dari pengertian-pengertian data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa data merupakan suatu bahan mentah yang belum 

diolah, dan masih bersifat sesuatu yang dianggap. Untuk mengolah data 

diperlukan tahapan berikutnya sebagai processing data yang menjadikan 

data menjadi sebuah informasi, yang siap dikonsumsi oleh konsumen 

informasi. Namun, informasi yang diolah harus melewati tahapan 

berikutnya untuk membetuk sajian informasi agar lebih mudah dikonsumsi.  

Dalam Penelitian teknik atau metode pengumpulan data penting 

ditentukan, adapun secara garis besar teknik pengumpulan data yang 

sering digunakan ada empat macam, yaitu 1) wawancara, 2) angket, 3) 

Pengamatan, 4) Pemeriksaan.47 Pada tahap pengumpulan data, berbagai 

kebutuhan adalah sama, yang membedakan adalah latar belakang yang 

menjadi objek informasi. Sangatlah penting dalam memilih metode 

pengumpulan data, agar informasi yang diperoleh dapat efektif dan 

efisien, sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, sehingga tahapan-

tahapan setelah pengumpulan data dapat dilakukan dengan baik. 

                                                           
45Amsyah, Zulkifli, 2005, Manajemen Sistem Informasi, Jakarta: GRAMEDIA, hlm. 81  
46 Carapedia, Pengertian Definisi Data Menurut Para Ahli, 
http://carapedia.com/pengertian_definisi_data_menurut_para_ahli_info505.html, diakses 
30 April 2014, jam 22.00 WIB 
47 Budiarto, Eko, 2002, Biostatistika, Jakarta: EGC, hlm.13 

http://carapedia.com/pengertian_definisi_data_menurut_para_ahli_info505.html
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b..Konsep Pengolahan Data (processing) 

Pengolahan data ialah proses mengubah bentuk dan makna data 

menjadi informasi dan dapat digunkan dalam mendukung berbagai 

kegiatan manajemen bisnis termasuk pengambilan keputusan48. Proses 

mengubah bentuk dan makna data dikerjakan oleh pikiran-pikiran manusia 

dan mesin, serta menggunakan alat-alat tertentu. Berupa dari kombinsai 

prosedur, logika, dan model matematika yang berfungsi memanipulasi 

data untuk output tertentu.49 

Pengolahan data, menyangkut pekerjaan menyimpan, pengam-

bilan kembali dan manipulasi data yang dilaksanakan terhadap data yang 

disimpan dalam pangkalan data untuk menghasilkan informasi. Data 

processing atau pengolahan baket adalah kegiatan pikiran dengan 

bantuan tenaga atau sesuatu alat dan mengikuti serangkaian langkah, 

rumus, atau pola tertentu untuk mengubah data sehingga menjadi lebih 

berguna bentuk, susunan, sifat atau isinya.50 

Ada pun rumusan mengenai processing bahwa “Processing refers 

to any steps taken, by whatever means possible, to make date usable for 

a specified purpose”.51 (pegolahan menunjuk pada langkah-langkah 

                                                           
48 P.Siagian, Sondang. 2009. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara. 
hlm.81  
49Marimin dkk, 2006, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Bogor: 
GRASINDO, hlm 20 
50 The Liang Gie. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty. hlm. 36  
51 ibid 



35 
 

 
 

apapun yang dilakukan dengan sarana-sarana apapun yang mungkin 

untuk membuat data dapat dipergunakan bagi sesuatu maksud tertentu). 

         Dengan demikian pengolahan data dilakukan dengan tahapan-

tahapan proses dimana pengubahan data dan informasi yang didapat 

dengan menggunakan peralatan pendukung. Adapun alat-alat yang 

digunkan merupakan hasil komunikasi dari interaksi-interksi orang dengan 

orang, orang dengan mesin, serta mesin dengan mesin. Perangkat-

perangkat ini bekerja dengan pikirannya masing-masing sesuai fungsi, 

dan menjadikan data sesuatu yang bermakna guna dalam pelaksanaan 

manajemen. Sehingga setelahnya, data menjadi sebuah informasi yang 

siap disajikan pada tahapan berikutnya sebagai proses penyebaran 

informasi. 

c. Konsep Penyebaran Data (Out-put) 

Output data berupa output dokumen dari informasi yang 

berkualitas.52 Penyebaran data menyangkut penyampaian data dan atau 

informasi kepada para pemakai dalam bentuk tabulasi, peta, informasi 

digital dan lain-lainnya. Dalam mendukung terjadinya total sistem 

informasi manajemen, dibutuhkan perlengkapan pendukung yang menjadi 

bagian penting dalam penyebaran informasi pada sistem informasi 

manajemen. 

                                                           
52Marimin dkk, 2006, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Bogor: 
GRASINDO, hlm 20 



36 
 

 
 

The Liang Gie dalam bukunya menyebutkan bahwa “Perlengkapan 

adalah berbagai peralatan elektronik yang mewujudkan otomasi.” 

Mengenai pengertian otomasi, Terry menegaskan bahwa : 

In performing work of any kind, automation means the arrangement 
whereby one or more machine are operated without human 
participation except to press the starter button, is this the regulation 
of processing by which high-speed, self-correcting intruments or 
machines control the operations of orther machines. In very real 
sense, automation is the extension of mechanization.53 

 

(Dalam melakukan pekerjaan macam apapun, otomasi berarti pengaturan 

dengan mana satu mesin atau lebih dijalankan tanpa pengikutsertaan 

manusia kecuali menekan tombol penggerak. Ini adalah pengaturan 

terhadap pengolahan dengan makna peralatan atau mesin-mesin dengan 

kecepatan tinggi dan melakukan pembetulan sendiri mengontrol jalannya 

mesin-mesin lain. Dalam arti yang sangat nyata, otomasi adalah perluasan 

dari mekanisme). 

Untuk itu otomasi berfungsi sebagai peralatan yang memper-

mudah kerja manusia dalam menjalankan pengolahan data serta 

penyebar informasi pada sistem informasi manajemen. Dalam perkan-

toran, otomasi juga dikenal dengan sebutan otomasi perkantoran. Yang 

mencirikannya adalah penggunaan peralatan dengan menggunakan 

komputer, dan peralatan mutakhir lainnya untuk melakukan pengolahan 

bahan keterangan yang rumit atau sangat besar jumlahnya. 

                                                           
53 The Liang Gie. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty. hlm.38 
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         Dengan demikian output informasi adalah tahapan akhir dalam 

sistem informasi manajemen, berfungsi sebagai alat penyebaran dan 

penyajian informasi yang telah dikumpulkan, dan diolah hingga akhirnya 

disebar luaskan agar konsumen informasi dapat mengkonsumsi informasi 

dengan mudah. Adapun fungsi tak langsung yang menjadi salah satu 

bentuk sistem informasi manajemen adalah, peralatan penyebar menjadi 

penentu keputusan atau respon akan tindakan yang akan dilakukan oleh 

konsumen informasi, dan juga pimpinan organisasi maupun lembaga 

sebagai tahapan evaluasi serta perencanaan kembali untuk kedepannya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

          Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tentang: 

1. Pengeloaan surat masuk pada bagian Tata Usaha FIP UNJ.  

2. Pengeloaan surat keluar  pada bagian Tata Usaha FIP UNJ 

3. Pengelolaan arsip di bagian tata usaha FIP UNJ. 

4. Implementasi sistem informasi manajemen pada sub bagian akademik     

tata usaha   FIP UNJ. 

5. Hambatan-hambatan dalam  implementasi administrasi  perkantoran   

       pada bagian tata usaha FIP UNJ. 

 

B. Pendekatan dan Metode Penelitian 

     Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

deskriftif  kualitatif, karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini tidak berhubungan dengan angka, tetapi berkaitan dengan pendes-

kripsian, penguraian dan penggambaran suatu masalah yang sedang 

terjadi. Jenis penelitian ini termasuk penelitian yang rinci mengenai suatu 

subyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam 

dan menyeluruh termasuk lingkungan dan kondisi masa lalunya. 

. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan 

menggunakan quota sampling. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk 
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menjelaskan, menguji hubungan antan fenomena dan menentukan dari 

variabel-variabel yang diteliti . 

 

C. Setting Penelitian 

     Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Bagian Tata Usaha FIP UNJ. Bagian tata Usaha FIP merupakan salah 

satu kantor yang harus melaksanakan administrasi perkantoran bidang 

pendidikan tinggi.  Tempat penelitian ini beralamat  kantor Bagian Tata 

Usaha FIP UNJ di Gedung daksinapati lantai 2, jalan Rawamangun Muka 

Jakarta Timur. Bagian  Tata Usaha yang dijadikan sasaran penelitian 

meliputi sekertarian dekanat FIP UNJ, Sub Bagian Kepegawaian, Sub 

Bagian Kemahasiswaan  dan Sub Bagian akademik  FIP UNJ.   

             Media yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bisa langsung 

maupun tidak langsung. Secara tidak langsung peneliti akan 

menggunakan  dokumentasi yang dimiliki oleh bagian Tata Usaha FIP 

UNJ. Sedangkan yang tidak langsung media yang digunakan bisa alat 

perekam suara, lembar abservasi dan pedoman wawancara. 

D. Langkah-langkah Penelitian 

1. Tahap pra lapangan  

Pada tahap ini peneliti mengadakan survey pendahuluan. Selama 

proses ini peneliti mengadakan penjajagan lapangan (feild study) 

terhadap subyek penelitian dan menyusun rancangan penelitian. 
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2.   Tahap Pekerjaan Lapangan 

        Dalam tahap ini peneliti memasuki dan memahami setting 

penelitian dalam rangka pengumpulan data. Langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Membuat rute penelurusan berdasarkan sub bagian yang ada pada 

FIP UNJ. 

b. Melaksanakan penelurusan administrasi perkantoran terhadap staf 

Tata Usaha FIP yang terpilih secara acak dan lulus sampling.  

c. Wawancara dilakukan terhadap kepala Bagian Tata usaha FIP UNJ, 

dilanjutkan ke staf-sfat Tata Usaha FIP UNJ yang diarahkan oleh 

key informan. 

d. Kuisioner diberikan kepada ka. sub bagian dan staf tata usaha FIP 

UNJ 

e. Menyusun data lapangan sebagai bahan laporan 

f. Evaluasi dan refleksi semua data-data yang telah dikumpulkan. 

 

3. Tahap Analisis Data 

        Peneliti  melakukan serangkaian proses analisa data kuantitatif 

berupa angket sampai pada interpretasi data yang sudah diperoleh 

sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data.     
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4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan 

          Tahap ini merupakan tahap terakhir dan dilaksanakan setelah 

penelitian dilaksanakan dan di uji.  

 

E. Penentuan Subyek dan Informan Penelitian 

        Subjek penelitian adalah implementasi sistem informasi manajemen, 

pengelolaan surat dan pengelolaan arsip pada kantor Bagian Tata Usaha 

FIP UNJ  pada Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Kemahasiswaan 

dan Sub Bagian Akademik. Selanjutnya yang menjadi informan dalam 

pengumpulan data meliputi:  Kepala Bagian Staf Tata Usaha, Kepala Sub 

bagian Kemahasiswaan, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian 

Akademik. Melalui informan tersebut diharapkan  semua data tentang 

bagaimana sistem Infomasi manajemen, pengelolaan surat dan 

pengelolaan arsip pada kantor Bagian Tata Usaha FIP UNJ dapat 

diperoleh secara akurat dan objektif.  

 

F. Teknik Pengumpulan data 

     Berkaitan dengan sumber data penelitian, peneliti menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur baik yang dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung  melalui instrument  atau 

pedoman wawancara yag sudah disiapkan peneliti.  
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2. Observasi.  

Metode pengumpulan data dengan observasi dilakukan untuk 

mengamati dan membuat cacatan deskriptif terhadap latar belakang 

dan semua kegiatan yang terkait dengan subjek penelitian. Teknik 

observasi dilakukan secara langsung di lapangan, dengan mencari 

informan. Kemudian observasi disesuaikan dengan data informasi 

untuk meneliti sub fokus penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakuakn untuk mengumpulkan data dan informasi 

terkait dengan sub fokus penelitian. 

 

G. Analisis data penelitan 

    Teknik analisis data yang diperlukan dalam penelitain ini adalah: 

1. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data yang peneliti lakukan antara lain dengan: (a)  

menajamkan hasil penelitian tentang implementasi sistem infor-

masi manajemen, pengelolaan surat dan pengelolaan arsip di 

Bagian Tata Usaha FIP UNJ, (b) mengarahkan hasil penelitian 

sesuai dengan pertanyaan penelitian, (c) membuang data yang 

tidak perlu atau tidak relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap 

ini peneliti memilih data yang paling tepat yang disederhanakan 

dan diklasifikasikan atas dasar tema-tema, tema tambahan dan 

membuat simpulan menjadi uraian singkat. 
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2. Penyajian Data (display data) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

dan dapat menarik suatui kesimpulan dalam pengambilan suatu 

tindakan. Dalam penyajian data peneliti menggunakan tipologi 

masalah yang ada dalam penyajian data dari  hasil penelitian agar 

lebih mudah dalam mendeskripsi pada penyajian pembahasan 

karena peneliti menggunakna pendekatan kualitatif. 

3. Pengambilan kesimpulan (verification) 

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. 

Kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Metode pengambilan kesimpulan adalah metode induktif, yaitu 

proses penyimpulan dari hal-hal yang sifatnya khusus ke hal-hal 

yang sifatnya umum agar diperoleh kesimpulan yang objektif. 

 

H. Teknik Kalibrasi Keabsahan Data 

 Analisis data yang dilakukan adalah deskriptif dengan menggu-

nakan teknik kalibrasi yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data 

yang menggunakan teknik kalibrasi yang bertujuan mengetahui 

keabsahan data yang menggunakan “representative  waktu, kredibilitas 

data, kriteria signifikansi, dan kriteria komprehensif”. 1 

 

 

                                                           
1 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosdakarya, 2010), hlm. 175 
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1. Representatif Waktu 

Peneliti melakukan penelitian selama 2 bulan, Hal ini dimaksudkan 

agar dapat menunjukan tingkat validasi data yang terkumpul. 

2. Kredibilitas Data 

a. Triangulasi teori, dimaksudkan menguji data dengan 

membandingkan hasil data dengan mengadakan pengecekan 

referensi pendukung untuk lebih meningkatkan validasi data.  

b. Triangulasi sumber/data, yaitu langkah pengecekan kembali 

data-data yang diperoleh dari informan dengan cara 

menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan 

yang satu dengan informan yang lainnya antara kepala bagian 

tata usaha FIP UNJ, pegawai dan staf yang bersangkutan. 

c. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan 

informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana  

dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode 

wawancara, obervasi, dan dokumentasi. Peneliti juga bisa 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek 

kebenaran informasi tersebut. 

3. Kriteria signifikan, dilakukan dengan menuliskan secara lengkap 

termasuk kutipan secara langsung hasil wawancara dengan 

partisipan atau catatan tentang apa yang dilakukan peneliti, 

kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pemberian makna dan 

fenomena kongkrit dalam bahasa partisipan. 
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4. Kriteria komprehensif, dimaksudkan untuk mendapatkan sumber 

informasi alternatif untuk pemenuhan syarat dan koherensi 

penelitian. Peneliti mengambil data dengan wawancara 

komprehensif dengan Kabag Tata Usaha di Fakultas Ilmu  

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. 

 



46 
 

BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

Universitas Negeri Jakarta, adalah perguruan tinggi negeri yang 

lahir dari formasi Institut. Cikal bakal Universitas Negeri Jakarta, atau 

biasa dikenal UNJ, berawal dari sebuah Fakultas yang berada di 

Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Indonesia di Jakarta. Kala itu 

bernama, FKIP UI (Fakul-tas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Indonesia).  

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah indonesia merasakan 

kurangnya tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga 

pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mendirikan 

beberapa kursus pendidikan guru. Sekitar tahun 1950-an, pada jenjang di 

atas pendidikan menengah didirikan B-I, B-II, dan PGSLP yang bertugas 

menyiapkan guru-guru untuk sekolah lanjutan. 

Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru teeru 

dilakukan melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) 

oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri P dan K No.382/Kab.tahub 

1954.  Pada tahun 1957. PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat. Berdasarkan PP 

No.51 tahun 1958 Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP. 
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Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 

Januari 1963, telah menetapkan integrasi sistem pada lembaga 

pendidikan guru, dan salah satu butir pernyataannya adalah bahwa surat 

pernyataan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang kemudian disahkan 

menjadi Hari Lahirnya IKIP Jakarta (Institut Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan).1 Setelah memisahkan diri dari Universitas Indonesia, IKIP 

Jakarta menerima mandat untuk mengembangkan diri menjadi 

Universitas, agar pengembangan ilmu pendidikan dan non pendidikan 

menjadi satu wadah dalam universitas. 

Terhitung sejak tanggal 16 Mei 1964, Universitas Negeri Jakarta 

resmi terlahir dari sebuah Instutut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk 

itu sangat bersejarah Fakultas yang kini menjadi Fakultas tertua di 

Universitas Negeri Jakarta, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, atau biasa 

disebut FIP. Fakultas Ilmu Pendidikan merupakan pelaksana Universitas 

Negeri Jakarta (UNJ) dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, 

penelitian, serta pengabdian kepeda masyarakat, khususnya dalam 

pengembangan ilmu pendidikan. 

FIP mengembangkan Ilmu Pendidikan maupun Keguruan baik pada jalur 

pendidikan formal, non formal, maupun informal melalui pengkajian 

kelilmuan yang dilakukan oleh berbagai jurusan dan program studi, serta 

pusat dan atau laboratorium di lingkungan FIP. Hingga kini Fakultas Ilmu 

                                                           
1Mendiknas UNJ, 2010/2011, Pedoman Akademik, Jakarta: Kemdiknas UNJ    
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Pendidikan terletak di Gedung Daksinapati Kampus A – UNJ, Jl. 

Rawamangun Muka, Jakarta – 13220.2 

a. Visi, Misi FIP UNJ 

Visi FIP UNJ adalah “Pada Tahun 2017 menjadi fakultas Ilmu 
Pendidikan yang terkemuka di tingkat nasional dalam pengembangan 
pendidikan. Adapun Misi FIP UNJ adalah: 
1) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan pendidik, 

tenaga kependidikan, dan sarjana psikologi. 
2) Melaksanakan penelitian dan kajian untuk mengembangkan ilmu 

pendidikan dan psikologi. 
3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

diseminasi dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di 
bidang pendidikan dan psikologi. 

4) Menjalin kemitraan dengan stakeholders dan berbagai lembaga/ 
elemen baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

5) Menyediakan informasi sebagai rujukan bagi stakeholders dalam 
bidang pendidikan dan psikologi.3 
 

Visi Fakultas Ilmu Pendidikan diwujudkan dalam bentuk Misi 

yang mengacu pada Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu esensi Pendidikan, 

Penelitian,dan  Pengabdian Masyarakat, yang tertuang pada misi poin 1 

(satu), 2 (dua), dan 3 (tiga). Pada misi poin 4 (empat), Fakultas Ilmu 

Pendidikan berupaya menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai 

perwujudan dari Visi “…menjadikan Fakultas Ilmu Pendidikan yang 

terkemuka di tingkat nasional dalam pengembangan pendidikan”. 

b. Tata Usaha FIP UNJ 

Untuk mewujudkan Visi Misi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, 

dibutuhkan perangkat penunjang bagian administrasi Fakultas atau Tata 

Usaha Fakultas. Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan UNJ 

                                                           
2 Kemdikbud UNJ, 2013, Pedoman Akdemik 2013-2014 FIP, Jakarta: Tim Penyusun dan 
atau Keputusan Rektor UNJ no 544.A-SP-2013 
3 ibid 
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menjadi perangkat dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. 

Struktur Organisasi Bagian Tata Usaha FIP berada di bawah tanggung 

jawab Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan. Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

dikepalai oleh Kepala Bagian Tata Usaha FIP UNJ, yang bernama Drs. 

Eko Purwanto, atau biasa dipanggil Pak Eko. Bagian Tata Usaha FIP 

memilki 4 (empat) Sub Bagian sebagai penunjang penyelenggaraan 

administrasi FIP UNJ. Adapun Sub-sub bagian tersebut adalah Sub 

bagian Pendidikan/akademik, Sub bagian Keuangan dan Kepegewaian, 

Sub bagian Kemahasiswaan, dan Sub bagian Perlengkapan, di mana 

setiap Sub Bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian. 

c. Tupoksi Tata Usaha FIP UNJ 

Tugas Pokok dan Fungsi bagian Tata Usaha FIP bertujuan dalam 

penyelenggaraan pelayanan bagi mahasiswa ataupun dosen FIP. Tupoksi 

Kepala bagian Tata Usaha FIP UNJ adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun program kerja tahunan Bagian dan mempersipakan 
bahan penyusunan program kerja tahunan fakultas; 

2) Menghimpun, mengolah, dan menganalisa data atau informasi 
yang berhubungan dengan kegiatan fakultas; 

3) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan 
penggandaan, ekspedisi dan kearsipan; 

4) Menghimpun, menelaah dan menyebarluaskan peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan fakultas; 

5) Mempersiapkan penerimaan tamu pimpinan; 
6) Mengurus penyelenggaraan rapat dinas, upacara resmi, dan 

pertemuan resmi lainnya; 
7) Melaksanakan urusan perlengkapan yang meliputi penyusunan 

perencanaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan, 
inventarisasi, dan usul penghapusan barang perlengkap-
an/inventaris; 

8) Melaksankan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan 
formasi, pegadaan, usul mutasi, pembinaan dan kesejahteraan 
pegawai; 
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9) Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi penyusunan 
anggaran dan rencana penggunaan anggaran, pelaksanaan 
anggaran, dan monitor pelaksanaan anggaran; 

10) Menghimpun kerangka acuan untuk bahan usulan penyusunan 
anggaran rutin dan pembangunan serta penggunaan SPP/DPP; 

11) Melaksanakan pemeliharaan dokumen, surat dan warkat yang 
berhubungan dengan kegiatan ketatausahaan; 

12) Melaksanakan urusan administrasi akademik yang meliputi 
pendidikan, dan pengajaran, penelitian, pengabadian masyarakat 
dan sarana akademik. 

13) Melaksanakan urusan administrasi kemahasiswaan yang meliputi 
kegiatan penalaran, minat dan kesejahteraan mahasiswa; 

14) Melaksanakan administrasi hubungan dengan alumni; 
15) Melaksanakan urusan administrasi hubugan masyarakat dan kerja 

sama dalam rangka pengabdian masyarakat; 
16) Memelihara kebersihan, keindahan, dan keamanan ruang kantor, 

gedung, fasilitas umum, dan pertamanan; 
17) Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Bagian dan 

mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan laporan program 
kerja fakultas.4 

 

d. Tupoksi Sub Bagian Keuangan dan Kepgegawaian Tata Usaha 

FIP UNJ 

1) Menyusun program kerja tahunan Sub Bagian dan mempersiapkan 

penyusunan kerja tahunan Bagian. 

2) Menyusun rencana kebutuhan pegawai edukatif, administratif, dan 

pegawai teknis lainnya. 

3) Mempersiapkan usul pengadaan dan penempatan pegawai serta 

mempersiapkan usul mutasi pegawai. 

4) Mempersiapkan usul pengangkatan tenaga pengajar luar biasa 

5) Mengurus perizinan atau penolakan untuk menjadi anggota partai 

politik/Golkar kepada pegawai. 

                                                           
4 Tupoksi, 2005, Rincian Tugas Badan Legislatif eksekutif dan pejebat struktural UNJ, 
Jakarta: Tim Analisis Jabatan, bagian IV pasal27 
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6) Menyusun statistik, registrasi dan persiapan kepegawaian, 

mempersiapkan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) dan 

penyimpanan DP3 Pegawai Negeri Sipil serta mempersiapkan 

usaha pengembangan kesejahteraan pegawai. 

7) Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan anggaran 

serta mempersiapkan bahan penyusunan anggaran. 

8) Melakukan pembayaran honor dan penghasilan lainnya serta biaya 

perjalanan dinas. 

9) Melakukan pencatatan pembukuan dan pengarsipan 

dokumen/bukti pengeluaran uang. 

10) Memonitor pelaksanaan anggaran fakultas. 

11) Menyimpan dan memelihara dokumen, surat warkat yang 

berhubungan dengan kegiatan urusan kepegawaian keuangan. 

12) Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian dan 

mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bagian. 

 

e. Sub Bagian Perlengkapan Umum Tata Usaha FIP UNJ 

1) Menyusun program kerja tahunan Sub Bagian dan mempersiapkan 

penyusunan kerja tahunan Bagian. 

2) Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan dan 

penggandaan, ekspedisi, dan kearsipan. 

3) Menghimpun dan menyebarluaskan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Fakultas. 
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4) Melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan keamanan 

ruang kantor, ruang perkuliahan, gedung, halaman, fasilitas umum, 

dan pertamanan. 

5) Melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan, upacara resmi dan 

pertemuan resmi lainnya serta perjalanan dinas. 

6) Melakukan urusan admnistrasi hubungan masyarakat dan 

kerjasama dalam rangka pengabdian masyarakat. 

7) Menyusun rencana pengadaan barang perlengkapan. 

8) Melakukan penyimpanan, pendistribusian, dan perawatan barang 

perlengkapan. 

9) Melakukan inventarisasi dan mempersiapkan usul penghapusan 

barang perlengkapan. 

10) Menyimpan dan memelihara dokumen, surat, dan warkat yang 

berhubungan dengan kegiatan urusan umum dan perlengkapan. 

11) Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian dan 

mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja 

Bagian. 

 

f. Sub Bagian Kemahasiswaan Tata Usaha FIP UNJ 

a. Menyusun program kerja tahunan Sub Bagian 

b. Menghimpun, menelaah dan mengklasifikasikan dan menyimpan 

data/informasi pendidikan di bidang Kemahasiswaan dan alumni 

c. Melakukan urusan administrasi pembinaan penalaran mahasiswa 
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d. Melakukan urusan administrasi pembinaan minat mahasiswa 

e. Melakukan urusan administrasi pembinaan minat organisasi 

Kemahasiswaan 

f. Melakukan urusan administrasi pembinaan kesejahteraan 

mahasiswa 

g. Melakukan urusan registrasi mahasiswa 

h. Menyusun statistik mahasiswa dan alumni 

i. Menyusun penyelenggaran seminar dan pertemuan ilmiah 

mahasiswa 

j. Melakukan urusan administrasi pembinaan hubungan alumni 

k. Mengurus penyelenggaraan seminar, lokakarya dan pertemuan 

ilmiah lainnya dengan para alumni 

l. Mengurus administrasi pembinaan profesi alumni 

m. Mengurus administrasi pengarahan kemampuan dan potensi 

alumni 

n. Menyimpan dan memelihara dokumen, surat dan warkat 

berhubungan dengan Kemahasiswaan dan alumni 

Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian dan 

mempersiapkan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja 

Bagian. 

g. Sub Bagian Pendidikan/Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

           Peran sentral dalam administrasi akademik adalah tanggung jawab 

dari Sub Bagian Pendidikan. Sub Bagian ini dikepalai oleh Kepala Sub 
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Bagian Pendidikan. Berikut adalah Tugas Pokok dan Fungsi seorang 

Kasubag Pendidikan: 

1) Menyusun program kerja tahunan Sub Bagian 
2) Mempersipakan bahan penyusunan rencana, program dan 

kalender akademik atau pendidikan; 
3) Menghimpun, mengklasifikasikan data/informasi di bidang 

kurikulum silabus dan berikut prestasi belajar mahasiswa 
4) Menyusun jadwal perkuliahan praktikum dan ujian 
5) Mengurus penggunaan sarana pendidikan atau perkuliahan 
6) Mempersiapkan bahan informasi untuk evaluasi studi dan 

mengurus penyelesaian ijazah 
7) Mempersiapkan penyelenggaraan upacara wisuda 
8) Mengurus pendaftaran mahasiswa dan rencana studi 
9) Menghitung dan mengolah data beban mengajar tenaga pengajar 

biasa dan luar biasa serta pencatatan mata kuliah yang menjadi 
tanggungjawabnya 

10) Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan 
dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat, menyebar-
luaskan kepada pihak yang berkepentingan 

11) Mengurus kegiatan seminar, lokakarya, penataran dan pertemuan 
ilmiah lainnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada maysarakat 

12) Memonitor pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran, 
penelitian dan pengabdian kepada maysarakat 

13) Mempersiapkan bahan penyusunan penelitian dan pengabdian 
kepada maysarakat 

14) Menghimpun dan menyebarluaskan laporan hasil pengajaran, 
penelitian dan pengabdian kepada maysarakat 

15) Mempersiapkan bahan informasi yang berhubungan dengan 
laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada maysarakat 

16) Menyimpan dan memelihara dokumen, surat dan warkat yang 
berhubungan dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada maysarakat 

 

           Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Sub Bagian dan 

mempersipakan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja bagian5 

 

 

                                                           
5 ibid 
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B. Pembahasan  Hasil Penelitian 

1. Paparan Data 

a. Pengelolaan Surat Masuk di Bagian TU FIP 

           Dalam sebuah organisasi, komunikasi merupakan unsur penting 

yang tidak dapat dipisahkan baik komunikasi langsung maupun 

komunikasi tertulis berupa surat. Pengelolaan surat dibagi menjadi dua 

macam yaitu pengelolaan surat masuk dengan pengelolaan surat keluar. 

Pengelolaan surat masuk di FIP diawali dari proses penerimaan surat 

dibagian penerimaan surat. Penerimaan surat dilakukan dil bagian 

penerimaan surat yang terletak di dalam tata usaha FIP lantai 2 namun 

terkadang beberapa pengantar surat juga mengantarkan surat ke 

sekretaris dekan yang lokasinya tidak jauh dari tempat penerimaan surat 

yang sebenarnya. 

Petugas yang bertugas dalam pengelolaan surat adalah Staff TU 

bagian administrasi surat menyurat.  Surat yang yang diterima dibagian 

penerimaan surat kemudian diproses dalam beberapa tahapan yaitu : 

1) Pengecekan Surat 

     Dalam tahap ini staff TU bagian administrasi surat menyurat mengecek 

tujuan surat tersebut apakah benar ditujukan untuk pihak-pihak yang 

berada didalam lingkungan fakultas ilmu pendidikan.  

2) Penyortiran surat 
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     Dalam tahap ini staff TU bagian administrasi surat menyurat 

mengelompokan surat berdasarkan jenis kepentingannya yaitu surat 

biasa, penting dan rahasia.  

3) Pembukaan surat 

       Dalam tahap ini surat beramplop dibuka dari amplopnya oleh staff TU 

bagian administrasi surat menyurat. Apabila didalam surat terdapat 

alamat dalam maka amplop disingkirkan namun apabila tidak terdapat 

alamat dalam maka amplop tetap ditempelkan pada surat. Surat 

rahasia tetap dalam kondisi tertutup dan tidak boleh dikeluarkan dari 

amplop 

4) Pencatatan 

     Surat masuk kemudian dicatat dalam buku agenda surat masuk. Buku 

agenda tersebut terdiri dari kolom nomor urut, tanggal diterimanya 

surat,   tanggal surat, nomor surat, asal surat, perihal, keterangan 

(tujuan surat). Surat rahasia akan diberikan kode amplop 

tertutup/rahasia pada nomor surat. 

5) Penyecanan dan pengarsipan secara elektronis 

Dalam tahap ini staff TU bagian administrasi surat menyurat 

melakukan proses scaning terhadap surat masuk untuk diarsipkan 

dengan sistem elektronis dalam folder yang diberi nama sesuai 

tanggal. Surat biasa discan kemudian kemudian secara otomatis 

masuk ke dalam folder surat masuk tanggal tersebut. Surat penting 

juga mengalami proses scaning yang sama seperti surat biasa hanya 
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saja apabila surat tersebut perlu diketahui oleh seluruh atau sebagian 

sub bagian kemudian diperbanyak sesuai kebutuhan menggunakan 

mesin scan. Sedangkan surat rahasia tetap mengalami proses 

scaning walaupun hanya pada bagian amplopnya saja. 

Surat yang telah discan kemudian diberi tanda kepada siapa surat 

tersebut akan dikirimkan. Tanda tersebut berupa penamaan pada ujung 

kanan atas surat atau penandaan dengan stabilo ditembusan surat. 

Setelah itu surat dimasukan kedalam map surat yang belum dikirim. Surat 

yang ditujukan kepada pihak internal TU FIP maka diantarkan langsung 

oleh Staff TU bagian administrasi surat menyurat sedangkan surat yang 

ditujukan kepada pihak diluar TU misalnya jurusan-jurusan maka 

diantarkan oleh seorang OB (office boy) namun apabila tidak ada OB 

maka Staff TU bagian administrasi surat menyurat sendiri yang 

mengantarkan ke jurusan. 

Surat yang ditujukan untuk jurusan Psikologi dan PGSD diantarkan 

dengan cara ditelpon terlebih dahulu pegawai yang bekerja disana untuk 

datang ke FIP. Surat untuk jurusan Psikologi terkadang dititipkan kepada 

pegawai TU yang tinggal di Halimun. Apabila surat tersebut hanya 1-2 

lembar maka surat dikirim melalu mesin fax oleh Staff TU bagian 

administrasi surat menyurat atau Sekretaris Dekan. Jurusan yang telah 

menerima surat kemudian mengisi buku ekspedisi yang terdiri dari kolom 

nomor urut. Tanggal, nomor surat, perihal surat, tujuan surat dan tanda 

tangan penerima surat. 
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Surat penting yang disampaikan kepada setiap sub bagian 

terkadang diarsipkan juga secara manual oleh Kasubag sesuai kebutuhan 

karena terkadang membutuhkan balasan. Kasubag keuangan dan 

kepegawaian mengarsipkan surat masuk berdasarkan kepentingan surat 

sedangkan Kasubag kemahasiswaan dan akademik mengarsipkannya 

dalam satu map surat masuk. Setelah surat selesai diantarkan petugas 

pengelola surat masuk kemudian kembali ketempat dan mengulai 

kegiatan yang sama hingga tidak ada lagi surat yang masuk pada hari itu. 

Surat masuk yang dikirim dan terima langsung oleh sekretaris 

Dekan dicatat oleh sekretaris Dekan di buku agenda surat masuk Dekan. 

Setelah itu surat langsung diantarkan kepada tujuan surat yaitu Dekan 

atau pembantu Dekan. 

Dalam pengelolaan surat masuk email juga digunakan untuk 

menerima surat dari pihak eksternal yang memiliki jarak  jauh. Surat yang 

diterima oleh sekretaris dekan melalui email kemudian diprint dan 

diserahkan kepada dekan atau pembantu dekan. Terkadang surat 

tersebut diforward langsung ke email dekan atau pembantu dekan terkait. 

b.  Pengelolaan Surat Keluar di Bagian TU FIP 

Proses pengelolaan surat keluar dibagian TU FIP diawali dari 

proses pembuatan. Dalam pembuatan surat dibagian TU FIP dibagi 

menjadi dua tempat yaitu pembuatan surat di sekretaris dekan dan 

disetiap sub bagian. Pembuatan surat di bagian sekretaris dekan 

dikerjakan oleh dua orang sekretaris dekan sedangkan satu orang di 
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kearsipan. Pembuatan surat di setiap sub bagian dikerjakan oleh masing-

masing Kasubag atau terkadang meminta bantuan sekretaris dekan. 

1) Surat biasa  

         Pembuatan surat keluar biasa di bagian TU FIP diawali dari 

pembuatan konsep surat tersebut. Pembuatan konsep dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu sebagai berikut: 

a) Konsep dibuat dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan 

kemudian diserahkan untuk diketik oleh sekretaris dekan. Setelah surat 

diketik surat diserahkan kepada dekan atau pembantu dekan yang 

bersangkutan untuk diperiksa lagi. Jika surat sudah dianggap benar 

maka bisa langsung ditandatangani namun jika masih salah maka 

direvisi hingga benar. 

b) Konsep dibuat oleh sekretaris dekan sesuai permintaan dekan atau 

pembantu dekan kemudian langsung  diketik dan diserahkan kepada 

dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan untuk diperiksa. Jika 

surat sudah dianggap benar maka bisa langsung ditandatangani namun 

jika masih salah maka direvisi hingga benar. 

c) Konsep dibuat oleh masing-masing Kasubag sesuai kebutuhan 

kemudian langsung  diketik dan diserahkan kepada dekan atau 

pembantu dekan yang bersangkutan untuk diperiksa. Jika surat sudah 

dianggap benar maka bisa langsung ditandatangani namun jika masih 

salah maka direvisi hingga benar. 
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Setelah konsep surat di ACC oleh dekan atau pembantu dekan 

surat kemudian diberi nomor surat. Dalam pembuatan surat, nomor surat 

berpedoman pada nomor surat yang disimpan oleh sekretaris Dekan. 

Nomor surat ditentukan berdasarkan siapa yang menandatangani surat 

tersebut. Apabila surat tersebut ditandatangi oleh dekan maka 

menggunakan nomor surat keluar dekan. Apabila ditandatangi oleh 

pembantu dekan maka menggunakan nomor surat keluar pembantu 

dekan masing-masing. Apabila ditandatangi oleh Kepala bagian TU FIP 

maka menggunakan nomor surat  keluar kepala bagian TU.  

Setelah itu surat dicatat di dalam agenda surat keluar masing-

masing. Terdapat tiga buku agenda surat keluar yaitu agenda surat keluar 

dekan, agenda surat keluar PDI, agenda surat keluar PDII. Pembantu 

dekan III jarang membuat surat bahkan tidak ada arsip surat keluar PDIII 

di arsip surat sekretaris. Pembantu dekan III juga lebih sering meminta 

tolong Kasubag kemahasiswaan dalam membuat surat sehingga 

sekretarisa dekan tidak memiliki arsip surat PDIII. Surat yang telah selesai 

dibuat kemudian diperbanyak untuk diarsipkan. Surat yang ditandatangani 

dekan diarsipkan ditempat surat keluar dekan. Surat yang ditandatangani 

pembantu dekan diarsipkan ditempat surat keluar pembantu dekan 

masing-masing. Pengecapan surat dilakukan terpusat didalam tata usaha. 

2) Surat penting 

Pembuatan surat keluar penting di bagian TU FIP diawali dari 

adanya surat masuk dari universitas yang berupa kebijakan atau hal-hal 



61 
 

yang berkaitan dengan kegiatan kelembagaan. Pembuatan konsep 

dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut: 

a) Konsep dibuat dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan dengan 

berpedoman pada surat masuk universitas  apabila bersifat turunan 

kemudian diserahkan untuk diketik oleh sekretaris dekan. Setelah surat 

diketik surat diserahkan kepada dekan atau pembantu dekan yang 

bersangkutan untuk diperiksa lagi. Jika surat sudah dianggap benar 

maka bisa langsung ditandatangani namun jika masih salah maka 

direvisi hingga benar. 

b) Konsep dibuat oleh sekretaris dekan sesuai permintaan dekan atau 

pembantu dekan dengan berpedoman pada surat masuk universitas  

apabila bersifat turunan. Kemudian langsung  diketik dan diserahkan 

kepada dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan untuk 

diperiksa. Jika surat sudah dianggap benar maka bisa langsung 

ditandatangani namun jika masih salah maka direvisi hingga benar. 

c) Konsep dibuat oleh masing-masing Kasubag sesuai kebutuhan 

kemudian langsung dengan berpedoman pada surat masuk universitas  

apabila bersifat turunan kemudian diketik dan diserahkan kepada dekan 

atau pembantu dekan yang bersangkutan untuk diperiksa. Jika surat 

sudah dianggap benar maka bisa langsung ditandatangani namun jika 

masih salah maka direvisi hingga benar. 

      Tahapan selanjutnya dalam pengelolaan surat masuk sama seperti 

surat biasa. Penomoran dilakukan di bagian sekretaris dekanat dekanat. 
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Surat kemudian dicatat dalam buku agenda surat keluar yang telah 

disediakan. Surat kemudian diperbanyak dan dicap dibagian pengecapan. 

Sebagian surat didistribusikan kepada tujuan surat sebagian lagi 

diarsipkan dalam folder penyimpanan arsip surat keluar. 

3) Surat Rahasia 

Pembuatan konsep surat hingga pengecapan surat keluar 

dilakukan oleh pimpinan fakultas dalam hal ini dekan atau pembantu 

dekan. Pimpinan fakultas kemudian meminta nomor surat kepada 

sekretaris dekanat. Surat rahasia kemudian dicatat dalam buku agenda 

surat keluar dengan kode amplop tertutup rahasia. Kemudian surat 

rahasia yang sudah diberikan amplop kemudian di serahkan kepada 

sekretaris dekanat untuk dikirim kepada yang dituju. 

Setiap Kasubag membuat surat sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Kasubag keuangan dan kepegawaian membuat surat yang 

berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian. Surat yang berkaitan 

dengan kepegawaian akan ditandatangani oleh Kabag TU. Surat yang 

berkaitan dengan keuangan akan ditandatangani oleh pembantu dekan II 

namun terkadang ada juga surat yang ditandtangani dekan sesuai 

kebutuhan. 

Kasubag akademik membuat surat yang berkaitan dengan kegiatan 

perkuliahan yang akan ditandatangani oleh pembantu dekan I. Kasubag 

kemahasiswaan membuat surat yang berkaitan dengan kegiatan 
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kemahasiswaan. Surat tersebut akan ditandatangani oleh pembantu 

dekan III. 

Agenda surat keluar tersebut terdiri dari kolom tanggal, no surat, 

perihal surat, lampiran, tujuan surat dan tanda tangan. Surat yang telah 

selesai dibuat kemudian diperbanyak untuk diarsipkan. Surat yang 

ditandatangani dekan diarsipkan ditempat surat keluar dekan. Jurusan 

yang menerima surat kemudian menandatangani buku ekspedisi yang 

terdiri dari kolom tanggal, perihal surat, tujuan, dan tanda tangan 

penerima surat.  

Surat yang ditujukan ke jurusan PGSD dan jurusan Psikologi dikirim 

melalui fax namun apabila lampirannya cukup banyak maka menelpon 

petugas disana untuk mengambilnya. Surat keluar yang dibuat Kasubag 

juga memiliki tahapan yang sama hanya saja terkadang Kasubag 

menyimpan surat keluar tersebut sendiri dan tidak memberikannya kepada 

sekretaris. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Dalam sebuah kegiatan tentunya ada faktor penghambat yang bisa 

membuat kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam 

pengelolaan surat di bagian TU FIP kendala yang dihadapi adalah 

komitmen atau kedisiplinan petugas dalam menjalankan sistem yang ada.  

Minimnya komitmen dalam pelaksanaan sistem dapat dilihat dari SIM 

surat menyurat yang telah dibuat semenjak tahun 2013 namun hingga 
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saat ini belum maksimal digunakan. Hal ini terlihat dari perbandingan surat 

yang ada di agenda surat dengan yang ada di sistem tersebut.  

           Minimnya komitmen dalam pelaksanaan sistem yang ada juga 

terlihat pada proses penyimpanan arsip surat keluar. Tidak semua surat 

keluar dilaporkan dan diarsipkan kepada sekretaris dekan. Misalnya 

dibagian sekretaris dekan tidak ada sama sekali arsip surat keluar PDIII 

sementara disub bagian kemahasiswaan kita bisa menemukannya. 

Adanya dua tempat penerimaan surat dibagian sekretaris dekanat  

dengan dibagian surat-menyurat  namun tidak ada spesifikasi perbedaan 

tugas keduanya menyiratkan adanya kekurangpahaman terkait sistem 

pengelolaan surat. Penerimaan yang  terjadi dibagian sekretaris dilakukan 

didasari dengan alasan agar penanganan surat lebih cepat dan karena 

terkadang pimpinan jarang ditempat. Kurangnya pemahaman sistem 

pengelolaan surat bisa disebabkan karena minimnya pelatihan yang 

pelatihan yang pernah diikuti. 

          Selain itu kendala yang ditemukan dalam pengelolaan surat 

dibagian TU FIP khususnya dibagian penerimaan surat masuk adalah 

kurangnya petugas yang dikhususkan menangani bagian tersebut. Hal ini 

didasari pada latar belakang adanya dua tempat penerimaan. Salah satu 

alasan surat masuk yang diterima di bagian sekretaris tidak dilaporkan 

kepada bagian surat masuk adalah karena bagian surat surat masuk 

kadang tidak ditempat. Hal ini dapat membuat penanganan surat masuk 

menjadi terhambat.  
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 Keberadaan petugas yang jarang ditempat dikarenakan terkadang 

beliau harus mengantarkan sendiri surat ke masing-masing jurusan jika 

tidak ada yang bisa dimintai tolong. Petugas surat masuk yang hanya 

sendiri juga menyebabkan ketika beliau tidak masuk maka pengelolaan 

surat menjadi terhambat karena tidak ada yang mengerjakan. Kalaupun 

ada yang mengerjakan tahap pengerjaannya tidak sesuai dengan yang 

seharusnya. 

Dalam pengelolaan surat masuk, minimnya tempat juga menjadi 

kendala yang menyebabkan tidak bisa digunakannya sistem pengarsipan 

manual. Hal ini terlihat dari adanya dua loker besar yang berisi arsip 

keuangan lama di ruangan staff TU FIP bagian administrasi surat 

menyurat sehingga tidak ada ruang untuk pengarsipan manual. 

Penyimpanan surat yang hanya menggunakan sistem elektronis juga 

cukup berbahaya apabila terkena virus atau komputer mengalami 

kerusakan. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Setiap lembaga baik pemerintah ataupun swasta pasti memerlukan 

suatu unit yang mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan 

kegiatan administrasi, kegiatan administrasi pada suatu lembaga tersebut 

pada dasarnya juga mempunyai suatu hasil seperti unit-unit lainnya. 

Produk yang dihasilkan adalah surat, formulir dan laporan. Pengelolaan 

surat, formulir dan laporan yang dihasilkan dan diterima pada akhirnya 
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akan berhubungan dengan kearsipan. Salah satu cara yang dilakukan 

oleh kantor tersebut dalam menghadapi perkembangan teknologi adalah 

dengan memiliki suatu sistem informasi yang cukup baik, cepat dan teliti. 

 Dalam pengelolaan arsip terdapat prosedur-prosedur arsip, yakni 

mulai dari tahapan penyimpanan arsip, pemeliharaan arsip, penemuan 

kembali arsip dan juga penyusutan arsip. namun dalam pembahasan ini 

akan dibatasi dengan tiga tahapan yaitu mengenai tahap penyimpanan 

arsip, penemuan kembali arsip dan juga yang terakhir tahap penyusutan 

arsip. 

 Tahapan penyimpanan arsip di tata usaha FIP UNJ ini memiliki 2 

sistem penyimpanan arsip yaitu ada yang bentuknya manual seperti 

bentuk fisiknya dari data yang ada di komputer. Ada pula yang di simpan 

di computer atau yang bentuknya berupa database. Dalam penyimpanan 

arsip secara manual, arsip tersebut disimpan sesuai dengan subag 

tertentu. 

Dalam tahapan penyimpanan, bagian kepegawaian penyimpanan 

arsip berdasarkan sistem kronologis dan subjek. Langkah penyimpanan 

yang dilakukan oleh kasubag kepegawaian adalah pertama arsip diperiksa 

terlebih dahulu contoh arsip yang ingin disimpan adalah data dosen,  

setelah diperiksa arsip dikelompokkan menurut sistem kronologi contoh, 

dosen tersebut adalah dosen jurusan manajemen pendidikan (MP) setelah 

itu baru dicari nama dosen yang bersangkutan. Data mengenai dosen 

tersebut disimpan di lemari arsip kemudian ditaruh di map. Di dalam map 
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tersebut berisi mengenai data dosen mulai dari dosen tersebut menjadi 

PNS, data mengenai jabatan dosen, data kenaikan gaji dosen dan 

sebagainya. Sistem yang digunakan dalam map tersebut adalah sistem 

subjek. Setelah data diperiksa barulah disimpan ke lemati/rak arsip untuk 

disimpan. 

Penyimpanan pada bagian kemahasiswaan sama halnya seperti 

pada bagian kepegawaian, yaitu kronologis dimana dalam penyimpanan 

arsip berdasarkan tahun. Langkah dalam menyimpan arsip pada bagian 

kemahasiswaan yaitu arsip tersebut terlebih dahulu diperiksa, setelah itu 

diklasifikasikan misalnya jenis beasiswa yang ingin disimpan adalah data 

beasiswa PPA dan BBM tahun 2013. Kemudian data dikode sesuai 

dengan kode atau tanda. Data yang dikode atau diberi tanda tersebut 

kemudian disimpan ke dalam box file dan disesuaikan dengan tahunnya. 

 Penyimpanan yang dilakukan pada bagian akademik yaitu 

menggunakan sistem subjek yaitu berupa perihal misalnya data  

mengenai mahasiswa aktif, mahasiswa cuti, biodata wisudawan. Langkah 

penyimpanan arsip yang dilakukan tidak jauh beda dengan subag-subag 

sebelumnya, sebelum disimpan arsip diperiksa terlebih dahulu, kemudian 

diklasifikasikan mengenai isi data tersebut misalnya data yang disimpan 

adalah data mahasiswa aktif. Setelah diklasifikasikan data tersebut dibuat 

kode atau tanda yang sudah disesuaikan sebelumnya, barulah data 

disimpan ke dalam box file. 
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Tidak hanya sistem manual saja, data yang disimpan ada juga 

penyimpanan arsip dengan menggunakan database yaitu data di entri 

terlebih dahulu kemudian dibuatkan folder dan dikelompokkan 

berdasarkan tahun ataupun jurusan itu tergantung pada subag tertentu. 

Jenis data yang disimpan dalam subag kepegawaian mengenai 

data dosen dan pegawai, data kenaikan pangkat, data pensiun. Subag 

kemahasiswaan menyimpan data mengenai jenis beasiswa-beasiswa 

antara lain, beasiswa BBM, beasiswa Bidikmisi, beasiswa PPA, beasiswa 

BI. Sedangkan subag akademik menyimpan data mengenai data 

mahasiswa aktif, data lulusan mahasiswa, ijazah, kegiatan akademik. 

Alat yang digunakan secara keseluruhan dalam penyimpanan arsip 

yaitu menggunakan box file, map/file, filling cabinet, lemari kayu dan kaca. 

Adapun data-data yang disimpan pun beragam misalnya seperti data 

dosen dimasukkan ke dalam map tersendiri sesuai dengan nama pegawai 

kemudian setelah itu di masukkan ke dalam lemari kayu. Kemudian data 

mengenai kemahasiswaan yaitu berupa data-data beasiswa yang 

disimpan di dalam box file dan juga kemudian ditaruh di lemari kaca. 

Sebelumnya box file tersebut diberi judul atau pun tahun agar 

memudahkan petugas dalam mencari data-data yang dibutuhkan. Sama 

halnya dengan bagian akademik, data yang disimpan yaitu data lulusan 

mahasiswa yang disimpan dalam box file dan kemudian ditaruh di lemari 

kaca, ada juga ijazah mahasiswa yang disimpan dalam filling cabinet. 
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Teknik penyimpanan yang digunakan oleh tata usaha di FIP UNJ ini 

menggunakan teknik desentralisasi, maksud dari desentralisasi adalah 

penyimpanan arsip yang dilakukan dikelola oleh unit kerja masing-masing. 

Oleh karena itu setiap unit kerja menyimpan data-data sesuai dengan 

bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga tersebut.  

Yang bertugas dalam menyimpan data di Tata Usaha FIP UNJ ini 

adalah para subag terkait dan juga para staf yang membantu dalam 

menyimpan arsipnya tersebut. Para subag sendiri juga mempunyai data-

data yang disimpan dalam computer dan juga disimpan dalam lemarik/rak 

arsip dan juga di filling cabinet. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Penemuan kembali arsip dapat dengan mudah ditemukan dalam 

waktu yang tepat dan cepat. Kegiatan penemuan kembali arsip 

didasarkan pada adanya permintaan dari pengguna. Pada tahap 

penemuan arsip di tata usaha fip unj ini yaitu tinggal melihat data apa 

yang ingin dipinjam, sebelumnya pihak yang meminjam harus membuat 

surat terlebih dahulu agar lebih jelas data apa yang ingin dipinjam dan 

juga untuk memudahkan petugas arsip menemukan kembali arsip yang 

akan dipinjam. Secara manual dalam penemuan arsip ini petugas dapat 

mencarinya di lemari/rak arsip atau pun filling cabinet. 

Tidak hanya secara manual arsip juga bisa ditemukan dengan cara 

komputerisasi, misalnya mengenai data akademik. Penemuan 

menggunakan sistem computer kita tinggal mencarinya dengan kata 



70 
 

kunci, misalnya mengenai data mahasiswa, cara mencarinya dengan 

membuka file yang berisi data mahasiswa sesuai tahun maupun jurusan 

dan juga nim mahasiswa tersebut, maka secara otomatis data yang dicari 

akan muncul, begitu cepat mencari data dengan computer kalau tahu 

dimana data itu disimpan. 

Dalam menemukan arsip waktu yang diperlukan relative singkat 

karena arsip-arsip yang ada sudah disimpan dengan baik. Maka tidak 

memerlukan waktu lama untuk menemukan kembali arsip. yang berhak 

menemukan kembali arsip tersebut adalah subag terkait beserta staf-staf 

bagian. 

Kendala yang dihadapi oleh para subag adalah terkadang arsip 

tersebut ada yang meminjam kemudian dikembalikannya bukan dengan 

orang yang sama, maka dari itu diperlukan perlu dibuatkan formulir 

peminjaman sebagai bahan bukti peminjaman dan pengembalian agar 

dapat diketahui arsip apakah arsip sudah dikembalikan atau belum. 

d.3.Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP  

Penyusutan merupakan tahap terakhir dalam pengelolaan arsip. 

dalam penyusutan arsip arsip yang boleh disusutkan adalah yang sudah 

habis masa berlakunya atau arsip yang tadinya tidak terlalu penting 

mejnjadi arsip tidak penting. Umur arsip pun beragam misalnya data 

mengenai dosen dan pegawai bisa disusutkan apabila umurnya mencapai 

20-25 tahun, arsip mengenai data kemahasiswaan dan akademik baru 

bisa disusutkan apabila umurnya 5 tahun. Tetapi tidak semua arsip yang 
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sudah habis masa berlakunya dapat disusutkan karena ada arsip-arsip 

yang memang merupakan arsip vital yang tidak boleh dimusnahkan, 

seperti arsip mengenai data dosen dan pegawai, arsip-arsip yang 

termasuk arsip hidup walaupun sudah habis masa berlakunya tidak boleh 

dimusnahkan harus tetap disimpan. 

Dalam teknik penyusutan arsip hanya beberapa subag yang 

menggunakan teknik penyusutan dengan mesin pencacah, misalnya 

kasubag kepegawaian menggunakan mesin pencacah apabila ada data 

yang diketik salah maka teknik penyusutannya dengan mesin  pencacah. 

Maka dari itu data-data yang sudah dianggap tidak penting hanya 

dimusnahkan menggunakan mesin pencacah.  

 Yang berhak kapan arsip itu bisa dimusnahkan adalah Kasubag 

karena mereka yang mengetahui apakah arsip tersebut sudah dapat 

disusutkan atau belum. Pemusnahan arsip-arsip yang memang sudah 

tidak penting menggunakan mesin pencacah atau dibuang saja. 

e.Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Pengumpulan data dan informasi (Input) akademik di Bagian Tata 

Usaha FIP UNJ 

Pengumpulan data/informasi Akademik di Bagian Tata Usaha FIP 

UNJ adalah hal yang sedang diperbaiki dan  menjadi perhatian khusus 

sejak tahun 2012. Melihat dari perbaikan-perbaikan sistem yang dibuat, 

sehingga dapat memudahkan kerja-kerja yang sebelumnya cukup sulit 

dalam pengum-pulan data/informasi. Pengumpulan data/informasi di Sub 
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Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ juga merupakan tahapan awal 

dalam sistem informasi, sebelum nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya 

data/informasi akan diolah dan disebar.  

Secara umum data/informasi yang masuk ke Tata Usaha FIP UNJ 

adalah mengenai bidang-bidang pengelolaan yang ada di  sub bagian TU 

FIP, yaitu mengenai Akademik, Keuangan, Sarana Prasarana, dan Kema-

hasiswaan6. Sedangkan pada Sub Bagian Akademik Data/informasi yang 

masuk, dikumpulkan pada tahapan pengumpuln data (input) ke Sub 

Bagian Akademik Tata Usaha FIP yang meliputi data mahasiswa aktif, 

mahasiswa nonaktif, wisudawan, mahasiswa lulus di tiap semesternya, 

kalender  

akademik, jadwal perkuliahan, serta informasi-informasi yang 

masuk melalui surat, baik surat elektronik maupun manual.  

 

Gambar 4.1. Data/informasi Masuk Ke Subag Akademik7 

                                                           
6Catatan Lapangan, Hasil Wawancara 1, Kabag TU FIP UNJ: Drs. Eko Purwanto, Tata 
Usaha FIP : 3/9/14  pk.10.20 WIB 
7 Catatan Lapangan, Hasil Wawancara 2, Kasubag Akademik: Garmini,S.Pd, Tata Usaha 
FIP : 9/9/14 pk.14.00 WIB 

Data Masuk Informasi Masuk 

1. Jumlah Mahasiswa Aktif 
2. Jumlah Mahasiswa Non-Aktif/Cuti 
3. Jumlah Wisudawan 
4. Dafar IPK wisudawan 
5. Jumlah Mahasiswa Lulus 
6. Pengisian KRS 
7. Pengisian Nilai Dosen 
8. Evaluasi Perkuliahan oleh Mahasiswa 
9. Surat permohonan dari mahasiswa 

1. Kalender Akademik 
2. Jadwal Matakuliah dari 

jurusan di FIP 
3. Surat Masuk untuk 

subag akademik (e-
mail/ fax/ surat formal) 
dan Telephone 
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Dalam proses pengumpulan (input) atau pengarsipan 

data/informasi di Sub Bagian Akdemik meggunakan sistem manual dan 

online maupun komputerisasi. Permohonan pengajuan surat di Bagian 

Tata FIP UNJ sudah menggunakan sistem komputerisasi melalui portal 

layanan yang disediakan oleh Sub Bagian Akademk Tata Usaha FIP UNJ. 

Selain itu ada juga data/informasi yang di-input sekaligus diolah, yaitu 

data KRS (Kartu Studi Mahasiswa) dan nilai dari Dosen yang terlebih 

dahulu di-input melalui siakad, kemudian pelaksana teknis Sistem 

Informasi di Bagian Tata Usaha FIP memprosesnya untuk memilah 

data/informasi yang dibutuhkan FIP UNJ dari database PUSTIKOM UNJ.  

Data/informasi yang masuk ke Tata Usaha FIP UNJ ada pula yang 

masih menggunakan sistem manual yang dilakukan dalam penerimaan 

surat masuk oleh petugas penerima surat masuk Tata Usaha FIP UNJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gambar 4.2. Alur Evaluasi Perkuliahan8 

                                                           
8 Catatan Lapangan, Deskriptif, Tata Usaha FIP UNJ: 18/9/14 pk.11.0 WIB 

Mahasiswa membuka 

http://siakad.unj.ac.id dan input 

Evaluasi  Perkuliahan dengan ID 

masing-masing 

 

Input data dan tersimpan 

oleh siakad 

Kapus Monev (FIP )memilah 

data yang dibutuhkan untuk FIP 

LPM menerima data yang telah 

dipilah oleh Kapus 

LPM mendistribusikan hasil 

evaluasi ke masing-masing 

dosen 

http://siakad.unj.ac.id/
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Perbaikan dalam pengumpulan data/informasi akademik di Tata 

Usaha FIP UNJ terlihat dari sudah adanya input data/informasi secara 

online melalui siakad (Sistem Informasi Akademik) yang dikelola oleh 

Pusat Informasi Teknologi dan Komunikasi (PUSTIKOM) Universitas 

Negeri Jakarta. Pengumpulan data secara online mencakup pengisian 

KRS (Kartu Studi Mahasiswa), Penyerahan Nilai dari Dosen, dan Evaluasi 

Perkuliahan oleh mahasiswa terhadap dosen. 

Pengumpulan data/informasi akademik di Tata Usaha FIP, meski 

sudah berbasis online, namun tidak menghilangkan sistem lama yang 

telah dibuat, yaitu dengan mendapatkan data/informasi secara manual. 

Proses penerimaan surat masuk dari luar adalah hal yang masih 

diterapakan secara manual. Di mana ada petugas khusus penerima surat 

masuk di Bagian Tata Usaha FIP UNJ. Untuk kemudian semua surat 

masuk didata dan diarsipkan ke dalam sebuah buku daftar surat masuk, 

dan juga pengarsipan secara komputerisasi.  

Penerimaan surat juga ada yang dilakukan berbasis Komputer, 

yaitu menggunakan layanan penerima surat elektronik (e-mail) dan Fax di 

Bagian Tata Usaha FIP UNJ. Untuk itu penerima surat elektronik yang 

ditujukan kepada Sub Bagian Akademik ditangani langsung oleh 

pelaksana teknis sistem informasi Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP 

UNJ. Sedangkan fax adalah tanggung jawab penerima tamu Fakultas, 
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yang nantinya jika memang ada data/informasi yang ditujukan kepada Sub 

Bagian Akademik, akan diserahkan kepada Kasubag Akademik. 

Pengumpulan data/informasi secara online dilakukan oleh 

pelaksana teknis Sistem Informasi di Subag Akademik Tata Usaha FIP 

UNJ. Ada dua orang yang menangani teknis pengumpulan data/informasi 

di subag akademik, dengan memilah data/informasi yang ada di database 

siakad UNJ, dengan menggunakan username admin tiap fakultas. 

Pengumpulan data/informasi yang dilakukan pelaksana teknis juga 

meliputi pengumpulan data dari portal layanan akademik di Tata usaha 

FIP UNJ, dan data/informasi yang masuk dari masing-masing jurusan 

yang dikumpulkan ke koordinator admin sistem informasi akademik 

fakultas.  

Pengumpulan data/informasi secara komputerisasi maupun online 

memudahkan bagi mahasiswa, dosen maupun pelaksana Sistem 

Informasi dalam mengarsipkan data/informasi ke dalam sebuah database, 

sehingga memungkinkan untuk lebih cepatnya informasi untuk disimpan 

ke tempat yang aman. 

Pengumpulan data/informasi dilakukan pada waktu-waktu tertentu, 

sesuai dari jadwal-jadwal pengisian KRS, evaluasi perkuliahan, entry nilai, 

dan Kalender akademik yang masuk tiap semesternya, serta pada awal 

semester pembuatan jadwal perkuliahan yang dikoordinasikan ke semua 

pelaksana teknis Sistem Informasi di tiap-tiap jurusan di FIP UNJ. Tidak 

semua data/informasi masuk berbarengan. Data/informasi yang 



76 
 

dikumpulkan melalui siakad UNJ, dilakukan pemilahan oleh pelaksana 

teknis Fakultas pada saat setelah jadwal-jadwal pengisian KRS, pengisian 

evaluasi perkuliahn, dan pengisian nilai oleh dosen. Input data/informasi 

yang di lakukan pelaksana teknis melalui portal layanan akademik, 

dilakukan berbarengan saat mahasiswa/dosen meng-input data/informasi 

melalui portal layanan, dengan secara otomasi data/informasi sudah 

terkumpul dan tersimpan di database portal layanan akademik. 

Pengumpulan data/informasi akademik di Tata Usaha FIP UNJ 

dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi bagi sub bagian 

akademik, yang mengacu pada tupoksi Kasubag Akademik Tata Usaha 

FIP UNJ. berdasarkan pada, menghimpun, mengklasikfikasikan, 

mengarsipkan serta menyebarluaskan data/informasi di bidang akademik. 

Adapun dalam pengumpulan data/informasi akademik di Tata Usaha FIP 

UNJ, dilakukan dengan berbasis komputerisasi dan manual, serta 

informasi-informasi yang bersifat mendesak melalui telephone.   
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                                Gambar 4.3. SOP Penyerahan Nilai Oleh Dosen9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. SOP Pengisian KRS oleh mahasiswa10 

 

                                                           
9 Depdiknas, 2012,Standar Operasting Prosedure Penyerahan Nilai Akhir, Jakarta: 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 
10 Depdiknas, 2012,Standar Operasting Prosedure Pengisian KRS, Jakarta: Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 
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e.2. Pengolahan Data Dan Informasi (Processing) Akademik Di 

Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Pengolahan Data/informasi akademik merupakan proses kedua 

yang dilakukan bagian Tata Usaha FIP UNJ untuk menghasilkan 

data/informasi yang siap didistribusikan sesuai tujuannya. Pengolahan 

data (processing) pada subagian akademik dilakukan sesuai 

data/informasi yang dibutuhkan sub bagian, dan dilakukan oleh pelaksana 

teknis yang sama pada saat pengumpulan data/informasi 

Jumlah personil yang menjadi pelaksana teknis sub bagian 

akademik mengenai Sistem Informasi ada dua orang, yang satu 

berlatarbelakang PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan yang satu lagi adalah 

pegawai honorer. Job descripstion yang menjadi pedoman mereka 

bekerja tidak disampaikan secara tertulis, sehingga mereka bekerja sesuai 

kebutuhan yang sedang terjadi, dan bekerja atas dasar saling mengisi 

satu sama lain. Data yang diolah oleh sub bagian akademik berasal dari 5 

(lima) sumber yaitu, Administrator e-mail Fakultas, Admin Jurusan/ 

pelaksana teknis SIM di masing-masing jurusan di FIP, Pustikom/siakad, 

penerima surat masuk di TU FIP, dan layanan portal informasi akademik 

FIP UNJ.  

Adapun data/informasi yang diolah oleh subag akademik adalah 

data jumlah mahasiswa aktif, jumlah mahasiswa non aktif/cuti, jumlah 

mahasiswa yang belum dan sudah mengisi KRS, rekapan nilai oleh 
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Dosen,  evaluasi perkuliahan yang dilakukan oleh mahasiswa.11 Data 

tersebut diolah dengan prosedur pemilahan yang dilakukan oleh 

pelaksana teknis Sistem Informasi di FIP, dengan membuka database dari 

siakad untuk akademik. Kemudian tiap-tiap admin fakultas yang 

bertangungjawab untuk mengolah data, memiliki username masing-

maaing. Dalam pemilahannya admin FIP akan melihat kode yang 

mencirikan FIP, yaitu 1445-. Setelah itu, data yang telah dipilah, diolah 

sesuai kebutuhan masing-masing kepentingan.  

Data Jumlah mahasiswa lulus dan jumlah wisudawan, yang diolah 

oleh pelaksana teknis subag akademik, melalui Layanan Portal Informasi 

http://192.168.11.212/menu_mahasiswa.php . Prosedurnya adalah 

mahasiswa yang telah melakukan sidang skripsi mengisi berkas yang 

tertera di portal layanan akademik di TU FIP. Kemudian data yang telah 

masuk dipilah dan diarsipkan secara komputerisasi untuk dijadikan 

laporan informasi kepada pimpinan, dalam hal ini adalah kasubag 

akademik. 

                                                           
11 Catatan Lapangan, Hasil Wawancara 3, Pelaksana Teknis: Agus Rusdiyanto, Tata 
Usaha FIP : 9/9/14 pk.10.10 WIB 

http://192.168.11.212/menu_mahasiswa.php
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Gambar 4.5. Alur Pasca Sidang Skripsi12 

 

Data/informasi berikutnya yang diolah oleh subag akademik 

adalah jadwal perkuliahan di FIP UNJ. Prosedurnya adalah dengan 

mengumpulkan jadwal-jadwal perkuliahan di masing-masing jurusan di 

FIP melalui admin jurusan, untuk kemudian dikoordinir oleh pelaksana 

teknis Sistem Informasi di Fakultas, dalam hal ini adalah pelaksana 

teknis yang sama ketika mengumpulkan dan mengolah data/informasi 

di subag akademik. Selanjutnya divalidasi dan diarsipkan serta 

diberikan kembali ke masing-masing jurusan.  

 

                                                           
12 Hasil Studi Dokumentasi 
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Gambar 4.6. SOP Penyusuan Jadwal Perkuliahan13 

e.3. Penyebaran Informasi (Output) Akademik Di Bagian Tata Usaha     

       FIP  UNJ 

Tahapan Penyebaran (Output) data/informasi subag akademik 

Tata Usaha FIP UNJ merupakan tahapan penting sebagai tahap akhir 

Sistem Informasi Manajemen. Sebagai publikasi data/informasi yang telah 

di kumpulkan serta diolah sehinga menjadi informasi untuk bisa 

dikonsumsi oleh konsumen informasi. Dalam penyebaran informasinya, 

Fakultas Ilmu Pendidikan memiliki media penyebar informasi yaitu, surat 

pemberitahuan, portal layanan dan website. 

                                                           
13 Depdiknas, 2012,Standar Operasting Prosedure Penyusunan Jadwal Kuliah, Jakarta: 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 
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Surat pemberitahuan berperan aktif sebagai media informasi di 

subag akademik. Di mana prosedural informasi melalui surat diterima oleh 

bagian penerima surat umum di Tata Usaha FIP UNJ. Kemudian surat 

segera diarsipkan menggunakan catatan manual di buku daftar surat 

masuk, dan diarsipkan dengan cara scanning menggunkan sacanner 

untuk setiap surat yang masuk. Setelah itu, surat segera didistribusikan 

kepada tertuju sesuai dengan surat ditujukan.  

Informasi dari surat tersebut diserahkan langsung ke kasubag 

akademik Tata Usaha FIP UNJ, untuk ditindak lanjuti. Apabila surat 

ditujukan juga ke jurusan-jurusan, maka kurir surat yaitu penerima surat 

Tata Usaha FIP mendistribusikan surat tersebut ke tiap-tiap jurusan 

dengan menggandakan surat-surat tersebut, untuk kemudian tiap-tiap 

jurusan menyebarkan informasi ke mahasiswa di masing-masing 

jurusannya. 

Dalam penyebaran informasi, pelaksana teknis berperan sebagai 

pengumpul dan pengolah data/informasi, selebihnya dilakukan 

penyebaran sesuai persetujuan Pimpinan. Portal layanan 

http://192.168.11.212 merupakan layanan menggunakan laman akses 

internet yang bersifat LAN (Local Area Network) yang memilki akses 

dengan radius terbatas. Radius yang  dijangkau oleh konsumen informasi 

adalah di sekitar FIP. Layanan ini berfungsi sebagai layanan aplikasi 

pembuat surat permohonan. Berada di tata usaha FIP dan beberapa 

anjungan di kampus Psikologi, kampus PGSD dan di lantai 2 FIP.  

http://192.168.11.212/
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Dengan portal ini, mahasiswa bisa mengajukan surat permohonan 

yang berkaitan dengan akademik, cetak pra transkrip, permasalahan 

password siakad, dan pelayanan akademik  lainnya. Kemudian layanan 

yang diperuntukkan oleh mahasiswa juga memberikan informasi 

mengenai Biodata Mahasiswa Baru dan Biodata Calon Wisudawan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Layanan Portal FIP Untuk Mahasiswa FIP14 

 Layanan Portal ini juga diperuntukkan bagi Dosen dan karyawan. 

Adapun kolom layanan tersebut adalah data alumni, data dosen, 

penelitian dosen, pengabdian dosen, data karyawan, data kepegawaian, 

inventaris barang, surat, pemakaian ruang sidang, perpustakaan, dan data 

lulusan. Layanan yang disediakan oleh pelaksana teknis Sistem Informasi 

subag akademik, bisa mengurangi pemborosan waktu dan tenaga untuk 

mengakses informasi bagi mahasiswa maupun dosen. Cara penggunaan 

portal layanan bagi mahasiswa maupun dosen dengan mengakses portal 

http://192.168.11.212 dari laptop pribadi atau bisa datang langsung ke 

                                                           
14 Portal Layanan Fakultas Ilmu Pendidikan, http://192.168.11.212/menu_mahasiswa.php  

http://192.168.11.212/
http://192.168.11.212/menu_mahasiswa.php
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anjungan yang tersedia di lantai 2 FIP atau di kantor tata usaha FIP, 

Setelah berhasil mengakses laman portal, kemudian pilih kolom layanan 

yang tersedia sesuai kebutuhan mahasiswa maupun dosen.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.8. Laman Portal FIP UNJ Untuk Dosen 

Karyawan15 

Website merupakan media penyebar informasi yang paling 

diminati masyarakat luas, karena mudah, cepat dan luasnya informasi 

yang bisa didapat di laman digital tersebut. Secara khusus website FIP 

UNJ dikelola oleh bagian Tata Usaha FIP UNJ, dan terintegrasi oleh 

website http://unj.ac.id , Di mana masing-masing fakultas memiliki media 

publikasi berupa website. Dalam alamat resminya, website FIP adalah 

http://unj.ac.id/fip/ . Dalam penyajiannya, website FIP memilki kolom 

khusus bagi informasi akademik, yang menginformasikan mengenai 

Standar Akademik dan Kalender Akademik untuk Fakultas Ilmu 

Pendidikan. 

                                                           
15 Portal Layanan Fakultas Ilmu Pendidikan, http://192.168.11.212/   

http://unj.ac.id/
http://unj.ac.id/fip/
http://192.168.11.212/menu_mahasiswa.php
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                               Gambar 4.9. Laman Utama Website FIP UNJ16 

             Gambar 4.10. Tampilan Laman Standar Akademik FIP UNJ17 

 

                                                           
16 Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Pendidikan, http://unj.ac.id/fip/ diakses 9 
September 2014, Jam 11.30 WIB 
17 ibid 

http://unj.ac.id/fip/
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Gambar 4.11 Laman Kalender Akademik FIP UNJ18 

      Informasi-informasi yang disebar di website FIP UNJ menjadikan 

kemudahan bagi konsumen informasi FIP UNJ untuk mengakses 

informasi yang ingin diketahui. Copyright website FIP UNJ menunjukkan 

tahun 2012, dengan laman utama menampilkan profil Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang bertajuk ”Selamat Dan 

Sukses Atas Terpilihnya Dr. Sofia Hartati, M.Si Sebagai Dekan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Periode 2013-2017”. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 ibid 
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Gambar 2.3. Laman Beranda website FIP UNJ19 

Dalam prosesnya, tahapan penyebaran informasi (output) sub 

bagian akademik Tata Usaha FIP UNJ terlebih dahulu di-input dan diolah 

berdasarkan data/informasi yang didapat. Kalender Akademik yang 

didapat dari pusat (universitas) masuk ke bagian surat masuk Tata Usaha 

FIP UNJ berupa surat atau SK beserta lampiran. Kemudian data/informasi 

tersebut diberikan kepada subag akademik, dan diolah (processing) oleh 

pelaksana teknis Sistem Informasi subag akademik. Proses pengolahan 

data dilakukan berupa pengarsipan data secara komputerisasi, untuk 

kemudian diberikan kepada pengelola website FIP UNJ untuk 

disebarluaskan di laman resmi FIP UNJ. Kemudian data/informasi berupa 

surat didistribusikan ke tiap-tiap jurusan oleh kurir surat Tata Usaha FIP 

                                                           
19 ibid 
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UNJ, agar informasi mengenai Kalender Akademik juga disebarluaskan 

oleh admin jurusan kepada mahasiswa di masing-masing jurusan. 

e.4 Hambatan-Hambatan Dalam Sistem Informasi Manajemen Di Sub     

      Bagian Akademik FIP UNJ 

Pada pelaksaanaan Sistem Informasi Manajemen di Subag 

akademik FIP UNJ, terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, adalah 

sebagai berikut : 

1) Sumberdaya manusia yang sedikit dalam tiap tahapannya, baik saat 

pengumpulan data/informasi (input), pengolahan data/informasi 

(Processing), dan penyebaran informasi (output). Karena di 

butuhkannya TIM khusus dalam mengelola data/informasi di sub bagian 

akademik Tata Usaha FIP UNJ sehingga pemanfaatan media penyebar 

informasi di FIP UNJ yang belum menyeluruh, khususnya di sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Sumber daya memang dibutuhkan 

lebih banyak terlebih pada pengelolaan sistem penyebaran informasi 

yang mengelola portal layanan serta website FIP UNJ agar tidak terjadi 

ketidak-update-an media yang telah dibangun supaya bisa memenuhi 

kebutuhan informasi. 

2) Terbatasnya peralatan yang menunjang di sub bagain Tata usaha FIP 

UNJ. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Akademik Tata 

Usaha FIP UNJ. Bahwa kebutuhan akan akses internet terkadang 

sering terganggu karena sering eror-nya wifi di Fakultas Ilmu 
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Pendidikan. Kemudian jumlah printer yang masih kurang ketika sedang 

dibutuhkan.20 

3) Belum adanya pedoman bekerja bagi pelaksana teknis Sistem 

Informasi di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ, dalam hal ini 

adalah Job Description. Hal tersebut dikemukakan oleh pelaksana 

teknis SIM di sub bagian akademik Tata Usaha FIP UNJ. Sehingga 

tanggung jawab perkerjaan bisa sewaktu-waktu bertambah sesuai 

kebutuhan. 

4) Kesadaran untuk bersama-sama menciptakan kemudahan-kemudahan 

dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen di Bagian Tata Usaha 

FIP UNJ, dan Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ, dan masing-

masing jurusan terbangun dengan lamban. Kemudahan itu sudah 

diinsiasi oleh sebagian pelaksana teknis Sistem Informasi di sub bagian 

akdemik Tata Usaha FIP UNJ dengan menghadirkan portal layanan 

pembuat surat permohonan. Namun untuk menciptakan kebulatan 

sistem dibutuhkan kerjasama dan kesadaran bersama dalam 

pelaksanaannya khususnya pemahaman di tingkat pelaksana teknis di 

jurusan. 

2. Analisis Data 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

            Dari paparan data di atas dapat dianalisis bahwa dalam 

pengelolaan surat tahap pertama yang dilakukan adalah penerimaan 

                                                           
20 Garmini, Loc.cit 
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surat. Penerimaan surat dilakukan didua tempat yaitu bagian surat dan di 

sekretaris Dekan. Surat yang diterima dibagian surat masuk kemudian 

diperiksa siapa pengirim dan kemana tujuannya serta dianalisis jenis surat 

tersebut. 

1) Surat biasa kemudian dibuka dari amplop (jika beramplop) kemudian 

dicatat dalam buku agenda surat masuk. Setelah dilakukan proses 

pencatatan surat melalui proses scaning yang secara otomatis akan 

langsung masuk kedalam folder penyimpanan. Setelah itu surat bisa 

langsung didistribusikan. 

2) Surat penting  dibuka dari amplop (jika beramplop) kemudian dicatat 

dalam buku agenda surat masuk. Setelah dilakukan proses pencatatan 

surat melalui proses scaning yang secara otomatis akan langsung 

masuk kedalam folder penyimpanan. Apabila isi surat tersebut perlu 

diketahui oleh beberapa bagian maka surat langsung digandakan 

dengan menggunakan mesin scan. Setelah itu surat bisa langsung 

didistribusikan. 

3) Surat rahasia tidak mengalami tahap pembukaan surat oleh staff TU. 

Surat tersebut dicatat dalam buku agenda surat masuk kemudian 

melalui proses scaning dalam kondisi tetap beramplop yang secara 

otomatis akan langsung masuk kedalam folder penyimpanan. Setelah 

itu surat bisa langsung didistribusikan. 

Pengiriman surat kepada jurusan PGSD atau Psikologi 

menggunakan fax atau menitipkannya pada petugas. Pengelolaan surat 
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masuk dibagian sekretaris dekan diawali dengan proses penerimaan 

surat. Surat yang masuk kemudian dicatat dalam buku agenda surat 

masuk. Setelah itu surat dikirim kepada dekan atau pembantu dekan. 

Sedangkan surat yang diterima melalui email diprint oleh sekretaris 

dekanat kemudian di serahkan kepada dekan atau pembantu dekan yang 

bersangkutan. Terkadang surat tersebut diforward langsung ke email 

dekan atau pembantu dekan terkait. 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa tahap pengelolaa 

surat keluar diawali dari kegiatan pembuatan surat. Tahap pertama yang 

perlu dilakukan dalam pembuatan surat adalah pembuatan konsep surat. 

Konsep surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu dekan, 

sekretaris atau Kasubag. Konsep surat penting dibuat langsung oleh 

dekan, pembantu dekan, sekretaris atau Kasubag dengan berpedoman 

pada surat yang berasal dari universitas jika bersifat turunan. Sedangkan 

konsep surat-pengecapan rahasia dibuat langsung oleh pimpinan fakultas. 

Sekretaris hanya bertugas mencatat dan mendistribusikan surat rahasia.  

Surat hanya bisa dicetak dan ditandatangani jika konsep sudah 

disetujui dekan atau pembantu dekan yang bersangkutan. Setelah konsep 

surat di setujui dekan atau pembantu dekan  maka surat diberi nomor 

surat sekaligus dicatat dalam buku agenda surat keluar di sekretaris 

dekan.  
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Surat yang telah selesai diberi nomor kemudian di gandakan. Surat 

yang sudah digandakan dicap dibagian pengecapan kemudian sebagian 

diarsipkan. Arsip surat keluar kemudian disimpan oleh sekretaris dekan 

dan disimpan di sub bagian masing-masing namun terkadang hanya 

disimpan disalah satunya. Setelah surat mengalami pengecepan, surat 

kemudian didistribusikan tujuan surat. 

c.Hambatan-hambatan Dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar 

Dari paparan data diatas dapat dianalisis bahwa dalam pengelolaan 

surat di bagian TU FIP kendala yang dihadapi adalah komitmen atau 

kedisiplinan petugas dalam menjalankan sistem yang ada. Minimnya 

komitmen dalam pelaksanaan sistem yang ada juga terlihat pada proses 

penyimpanan arsip surat keluar. Tidak semua surat keluar dilaporkan dan 

diarsipkan kepada sekretaris dekanat. Misalnya dibagian sekretaris 

dekanat tidak ada sama sekali arsip surat keluar PDIII sementara disub 

bagian kemahasiswaan bisa ditemukan. 

Selain itu kendala yang ditemukan dalam pengelolaan surat 

dibagian TU FIP khususnya dibagian penerimaan surat masuk adalah 

kurangnya petugas yang dikhususkan menangani bagian tersebut. 

Keberadaan petugas yang jarang ditempat dikarenakan terkadang beliau 

harus mengantarkan sendiri surat ke masing-masing jurusan jika tidak ada 

yang bisa dimintai tolong. Petugas surat masuk yang hanya sendiri juga 

menyebabkan ketika beliau tidak masuk maka pengelolaan surat menjadi 

terhambat karena tidak ada yang mengerjakan. Hal ini juga bisa 
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disebabkan karena minimnya pelatihan yang diikuti oleh staff TU FIP 

berkaitan dengan pengelolaan surat. 

Dalam pengelolaan surat masuk, minimnya tempat juga menjadi 

kendala yang menyebabkan tidak bisa digunakannya sistem pengarsipan 

manual. Hal ini terlihat dari adanya dua loker besar yang berisi arsip 

keuangan lama di ruangan staff TU FIP bagian administrasi surat 

menyurat sehingga tidak ada ruang untuk pengarsipan manual. 

Penyimpanan surat yang hanya menggunakan sistem elektronis juga 

cukup berbahaya apabila terkena virus atau komputer mengalami 

kerusakan. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Secara umum penyimpanan arsip di Tata Usaha FIP UNJ ini sudah 

sesuai, sudah menggunakan sistem penyimpanan yang sesuai misalnya 

berbentuk kronologis dan subjek itu hal tersebut dilakukan agar para 

petugas arsip bisa lebih mudah mencari data yang dibutuhkan. Sebelum 

arsip disimpan ke dalam lemari/rak arsip, arsip tersebut harus diperiksa 

terlebih dahulu jenis suratnya. Setelah itu baru dikelompokkan sesuai 

dengan isi dari arsip tersebut. Kemudian arsip yang telah dikelompokkan 

diberi kode. Tahap selanjutnya arsip tersebut disimpan ke dalam box file 

atau lemari penyimpanan arsip. Hanya saja dalam penataan ruangan di 

tata usaha FIP ini kurang memadai, yaitu terbatasnya ruangan untuk 
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menyimpan arsip. karena di dalam menyimpan arsip harus membutuhkan 

tempat yang luas.  

Maka dari itu para Kasubag di tata usaha FIP ini sebisa mungkin 

harus bisa memanfaatkan ruangan yang ada, sebelumnya memang dari 

pihak tata usaha sendiri sudah melaporkan masalah ini kepada pihak 

terkait. Karena ruangan dan perlengkapan yang menunjang dan memadai 

akan memudahkan para petugas arsip dapat menyimpan dan dengan 

mudah menemukan kembali arsipnya. 

d.2. Tahap Penemuan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Prosedur dalam menemukan arsip adalah pihak yang ingin 

meminjam arsip melaporkan ke bagian surat terlebih dahulu, setelah itu 

pihak surat melaporkan ke bagian terkait, setelah mendapatkan izin dari 

subag terkait barulah peminjam menghadap kepada subag yang ingin 

ditemui, setelah itu barulah data tersebut boleh dipinjam dengan catatan 

data tersebut tidak boleh dibawa pulang dikarenakan data tersebut 

merupakan data yang sangan penting dan sewaktu-waktu dibutuhkan 

kembali.  

Petugas yang berhak menemukan arsip yaitu subag yang ada di 

tata usaha tersebut, misalnya subag keuangan dan kepegawaian, subag 

kemahasiswaan, subag akademik, subag perlengkapan  beserta staf-

stafnya karena mereka yang lebih mengetahui dimana arsip atau data 

tersebut disimpan. 
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Dalam menemukan arsip atau data tidak diperlukan waktu yang 

lama karena pihak tata usaha sudah mengetahui dimana arsip atau data-

data tersebut disimpan. Hanya membutuhkan waktu dalam hitungan menit 

saja data yang dibutuhkan bisa dengan cepat ditemukan oleh petugas 

arsip di tata usaha ini. 

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menemukan kembali 

arsip, yaitu apabila data yang dibutuhkan terselip oleh data-data lain, 

karena bisa saja terjadi dalam menyimpan arsipnya kembali petugas arsip 

lupa menaruh datanya di tempat semula. Ada juga kendala lain seperti 

yang meminjam data atau dokumen tidak mengembalikan kembali 

dokumennya ke petugas arsip yang sebelumnya dia meminjam data 

tersebut. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut yakni petugas arsip 

atau subag terkait mencari dan mengingat kembali dimana data tersebut 

diletakkan. 

 

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Penyusutan arsip sendiri bertujuan untuk mengurangi 

bertumpuknya arsip yang sudah tidak terpakai agar menyediakan tempat 

bagi arsip baru. Penyusutan arsip juga dilakukan agar arsip-arsip yang 

lama tidak tercampur dengan arsip yang baru. Menurut Zulkifli Amsyah 

keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip adalah: (a) 

Penghematan penggunaan ruangan, (b) Penghematan pemakaian 
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peralatan dan perlengkapan kearsipan, (c) Tempat arsip yang agak 

longgar akan memudahkan petugas bekerja dengan arsip.21  

 Yang berhak melakukan pemusnahan arsip adalah pimpinan, jadi 

para subag terkait memilah atau mengkelompokan arsip tersebut sesuai 

dengan masa berlakunya arsip tersebut. Setelah arsip tersebut 

dikelompokkan maka langkah terakhir adalah dengan cara 

memusnahkannya, misalnya dengan cara dibuang atau dengan mesin 

pencacah kertas. Arsip yang ada di tata usaha memang sudah cukup 

lama disimpan khususnya arsip mengenai data kepegawaian karena arsip 

mengenai dosen dan pegawai merupakan arsip hidup yaitu arsip yang 

tidak dapat dimusnahkan karena arsip tersebut merupakan arsip vital. Ada 

juga arsip mengenai ijazah mahasiswa, arsip itu juga tidak boleh 

dimusnahkan karena merupakan arsip vital.  

 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Pengumpulan data dan informasi (Input) akademik di Bagian     

       Tata Usaha FIP UNJ 

Tahapan pengumpulan data (input) data/informasi akademik di Tata 

Usaha FIP UNJ mengalami perbaikan-perbaikan. Dibandingkan beberapa 

tahun sebelumnya, masih banyak pengarsipan ataupun proses-proses 

yang menggunakan sistem manual, sehingga banyak kertas-kertas dan 

berkas yang sulit diarsipkan. Dengan adanya sistem komputerisasi, 

                                                           
21Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1989) h.211. 
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membantu pengumpulan data/informasi menjadi lebih mudah dan aman. 

Sehingga pengumpulan data/informasi pun menjadi lebih cepat. 

Tahapan pengumpulan data/informasi secara komputerisasi 

maupun manual ini membutuhkan sumber daya manusia yang memang 

berkompeten di bidangnya, sehingga pelaksanaan Sistem Informasi 

berjalan dengan baik. untuk itu pelaksana teknis pengumpul 

data/informasi sangat berperan dalam alur data/informasi yang memang 

dibutuhkan. Kemudian kebutuhan peralatan pendukung juga menjadi 

faktor penting dalam hal ini. Ketika sumberdaya manusia dan peralatan 

pendukung dirasa kurang, ini akan berdampak pada mandeknya sistem 

informasi di Tata Usaha FIP UNJ. 

e.2. Pengolahan Data dan Informasi (processing) Akademik di Bagian 

Tata  Usaha FIP UNJ 

Tahapan pengolahan data/informasi  di subag akademik, beradaptasi dari 

tahapan sebelumnya yaitu pengumpulan data. Pada tahapan ini, subag 

akademik TU FIP UNJ mengolah data dalam keadaan yang telah tersaji di 

database siakad UNJ. Untuk kemudian dipilah dan diarsipakan serta 

dilaporkan kepada pimpinan. Proses pengolahan membutuhkan 

sumberdaya manusia yang cukup banyak, jika melihat dari tugas dan 

tanggung jawab pelaksana teknis Sistem Informasi subabg akademik 

yang cukup banyak. Namun, dengan perbaikan yang perlahan namun 

pasti, dalam prosesnya tidak terlalu menemukan kesulitan dalam 
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pengolahan data/informasi, karena didukung pula dengan peralatan yang 

menunjang kerja pengolahan data/informasi. 

Berkaca pada catatan lapangan, pelaksana teknis Sistem 

Informasi subag akademik, sedikit membahas sumberdaya manuisa 

yang kurang, sehingga pekerjaan yang diemban pelaksana teknis 

menjadi menumpuk. Untuk itu pengorganisasian sumberdaya manusia 

di subag akademik, layak menjadi pertimbangan untuk ditambah 

jumlah personilnya, demi mendukung terlaksananya pelayanan yang 

baik dan profesional agar menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan yang 

terkemuka, sesuai visi besar FIP UNJ. 

e.3. Penyebaran Informasi (output) Akademik di Bagian Tata  Usaha 

FIP UNJ 

Tahapan Penyebaran (output) data/informasi dilakukan menggunakan 

tiga media publikasi yaitu, surat resmi, portal layanan dan laman 

website resmi FIP UNJ. Dalam pengemasan informasi yang dilakukan 

FIP UNJ terlihat menarik untuk dikonsumsi. Tampilan portal dan 

website yang baik, serta sub-sub konten yang disediakan bisa 

memudahkan mahasiswa, dosen serta masyarakat umum untuk 

mengkases agar dapat mengetahui informasi berkenaan dengan FIP 

UNJ, khususnya informasi mengenai akademik.  

  Laman Portal Layanan FIP UNJ belum bisa diakses dengan 

cepat dan mudah, karena masih terbatas dengan jangkauan radius 

yang terbatas. Sehingga mahasiswa ataupun dosen hanya bisa 
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mengakses informasi di sekitar lingkungan FIP. Kemudian, update 

konten yang tersedia di portal belum bisa memenuhi kebutuhan 

informasi terutama bagi mahasiswa, karena ada beberapa faktor yang 

menyebabkan masih belum efektifnya layanan portal tersebut. Yang 

pertama, sangat dibutuhkan kesadaran dari pengelola ataupun 

pelaksana teknis Sistem Informasi di FIP untuk melayani mahasiswa 

dan dosen untuk mendapat informasi dengan cepat dan mudah. 

Kedua, kesadaran dari lingkungan kerja Tata Usaha FIP yang juga 

harus mendukung terciptanya layanan informasi yang efektif. Ketiga, 

kesadaran dari pengguna informasi untuk bisa lebih kritis dan 

mendukung portal layanan informasi tersebut dengan memberi 

masukan kepada pihak-pihak terkait. 

Website FIP UNJ yang dikelola terintegrasi dengan website 

resmi Universitas Negeri Jakarta, sehingga informasi bisa dengan 

mudah dipahami sesuai alurnya. Namun, pemeliharaan web yang 

dilakukan pelaksana teknis di Tata Usaha FIP UNJ tidak optimal. 

Informasi yang ditampilkan dalam setahun terakhir tidak update. Ini 

terlihat saat mengunjungi laman website resmi FIP UNJ yang 

terintegrasi dengan laman resmi UNJ. Tajuk utama yang ditampilkan 

adalah tajuk lama yang berisikan ”Selamat dan Sukses atas terpilihnya 

Dr. Sofia Hartati, M.Si sebagai Dekan FIP UNJ 2013-2017”. Berita 

tersebut sudah dimuat setahun terakhir, dan hingga kini masih 

tercantum, dan belum ada tajuk terbaru di laman resmi web FIP UNJ 
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tersebut. Sama halnya ketika menilik kolom informasi mengenai 

akademik, Di mana ada sub kolom Standar Akademik dan Kalender 

Akademik. informasi Kalender Akademik tidak update dan hanya 

memunculkan Kalender kosong. 

Hal ini berdampak terhadap informasi akademik yang kurang 

optimal kepada mahasiswa, sehingga pelayanan informasi masih 

kurang dirasa oleh konsumen informasi, khususnya bagi mahasiswa 

FIP UNJ. Data/informasi yang telah di-input dan di-process pada 

tahapan sebelumnya sangat memungkinkan dibutuhkan untuk 

diketahui bagi mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin 

melihat seperti apa Fakultas Ilmu Pendidikan secara sekilas. Namun, 

ketika minimnya informasi untuk dapat diketahui oleh mahasiswa, ini 

juga akan berdampak pada kurang tahunya mahasiswa terhadap 

keadaan, atau informasi akademik di FIP UNJ. Namun tidak salah juga 

ketika sangat mengandalkan informasi melalui pusat, laman resmi 

UNJ, tetapi informasi khusus juga dibutuhkan oleh mahasiswa agar 

dengan mudah memilah informasi apa saja yang perlu diketahui oleh 

mahasiswa FIP UNJ, khususnya informasi akademik. 

Dengan begitu, tahapan penyebaran informasi di FIP UNJ, 

khusunya informasi mengenai akademik menjadi tidak terbuka dan 

tidak mudah untuk diakses oleh konsumen informasi, sehingga 

menjadikan proses Sistem Informasi Manajemen di sub bagian 

akademik Tata Usaha FIP UNJ tidak terlihat bulat. 
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e.4. Hambatan-Hambatan dalam Sistem Informasi Manajemen Di Sub     

      Bagian Akademik FIP UNJ 

Dari hambatan-hambatan yang ada di sub bagian akademik Tata 

Usaha FIP UNJ mengacu pada hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi peneliti. Sedikitnya sumber daya manusia berkaibat pada 

beban kerja yang ditanggung pelaksana teknis menjadi berlebih. 

Kemudian pembuatan tim khusus dalam pengelolaan data/informasi 

sub bagain akademik menjadi tidak bisa, sedangkan TIM seperti itu 

diperlukan dalam pelaksanaannya. Selain itu, belum adanya pedoman 

bekerja (jobdes) dari pimpinan secaar tertulis untuk pelaksana teknis 

Sistem Informasi di sub bagian akademik juga berdampak pada 

tanggungjawab yang sewaktu-waktu bisa bertambah, sehingga 

pelaksana teknis memiliki beban kerja berlebih. 

Kemudian peralatan penunjang yang terkadang sering eror, 

berakibat pada kelancaran bekerja pada waktu-waktu tertentu, 

sehingga berdampak pada pelayanan akademik di Tata Usaha FIP 

UNJ. Selain itu, tidak update-nya media penyebar informasi di FIP 

berdampak pada kurang tahunya konsumen informasi di FIP UNJ 

khususnya informasi akademik. Hal ini juga terjadi akibat kesadaran 

yang lamban terbangun bagi semua komponen yang terlibat dalam 

pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen di Bagian Tata Usah FIP 

UNJ untuk memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang mulai 

terbangun dengan berbasis komputerisasi atau online. 
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3. Kesimpulan Sementara 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Dalam pengelolaan surat masuk  dilakukan ditiga tempat yaitu 

bagian surat dan di sekretaris Dekan serta e-mail bagi pengirim yang 

memiliki jarak yang jauh. Surat yang diterima dibagian surat masuk 

kemudian diperiksa siapa pengirim dan kemana tujuannya serta 

dianalisis jenis surat tersebut. Surat penting beramplop akan 

dikeluarkan dari amplop sedangkan surat rahasia dan pribadi 

beramplop akan dibiarkan tetap tertutup hingga sampai kepada tujuan 

surat.  

Surat kemudian dicatat dalam buku agenda setelah itu diarsipkan 

didalam folder yang telah dinamai sesuai tanggal melalui proses 

scaning. Setelah itu surat diantarkan sesuai dengan tujuannya. Surat 

yang ditujukan kepada dekan dan pembantu dekan diantar langsung 

oleh petugas pengelola surat yaitu Staff TU bagian administrasi surat 

menyurat. Surat untuk jurusan yang berada di kampus A diantarkan 

oleh OB atau Staff TU bagian administrasi surat menyurat. Pengiriman 

surat kepada jurusan PGSD atau Psikologi menggunakan fax atau 

menitipkannya pada petugas tergantung banyaknya surat. 

Surat masuk dibagian sekretaris dekan dicatat dalam buku 

agenda surat masuk. Setelah itu surat dikirim kepada dekan atau 

pembantu dekan. Sedangkan surat yang diterima melalui email diprint 

oleh sekretaris dekan kemudian diserahkan kepada dekan atau 
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pembantu dekan yang bersangkutan. Terkadang surat tersebut 

diforward langsung ke email dekan atau pembantu dekan terkait. 

 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Pengelolaa surat keluar dibagian tata usaha FIP diawali dari 

kegiatan pembuatan surat. Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam 

pembuatan surat adalah pembuatan konsep surat. Konsep surat hingga 

pengecapan rahasia dibuat langsung oleh pimpinan fakultas. Sekretaris 

hanya bertugas mencatat dalam buku agenda dan mendistribusikan 

surat rahasia..  

         Konsep surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu 

dekan, sekretaris atau Kasubag. Konsep surat penting dibuat langsung 

oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris atau Kasubag dengan 

berpedoman pada su/rat yang berasal dari universitas jika bersifat 

turunan. Dalam membuat konsep surat, sekretaris dan Kasubag 

membuat konsep surat sendiri kemudian diserahkan dan dicek oleh 

dekan atau pembantu dekan terkait hingga dinyatakan benar. Setelah 

konsep surat di setujui dekan atau pembantu dekan  maka surat diberi 

nomor surat sesuai dengan siapa yang menandatanganinya sekaligus 

dicatat dalam buku agenda surat keluar masing-masing di sekretaris 

dekan. Surat yang telah selesai diberi nomor kemudian digandakan. 

Surat yang sudah digandakan dicap dibagian pengecapan kemudian 

sebagian diarsipkan.  
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          Arsip surat keluar kemudian disimpan oleh sekretaris dekan dan 

disimpan di sub bagian masing-masing namun terkadang hanya 

disimpan disalah satunya. Setelah surat mengalami pengecapan, surat 

kemudian didistribusikan ke tujuan surat. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP kendala yang 

dihadapi adalah komitmen atau kedisiplinan petugas dalam 

menjalankan sistem yang ada.  Pada dasarnya pengelolaan surat di FIP 

sudah cukup maju dengan adanya pemanfaatan teknologi baik dalam 

penyimpanan maupun pengelolaan dengan menggunakan sistem 

informasi manajemen. Minimnya komitmen menyebabkan sistem ini 

kurang berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu minimnya 

pelatihan juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam 

pengelolaan surat di bagian TU FIP. 

Selain itu kendala yang ditemukan dalam pengelolaan surat 

masuk adalah kurangnya petugas yang dikhususkan menangani bagian 

tersebut. Dalam pengelolaan surat masuk, minimnya tempat juga 

menjadi kendala yang menyebabkan tidak bisa digunakannya sistem 

pengarsipan manual. Hal ini terlihat dari adanya dua loker besar yang 

berisi arsip keuangan sehingga tidak ada ruang untuk pengarsipan 

manual. Penyimpanan surat menggunakan sistem elektronis juga cukup 

berbahaya apabila terkena virus.   
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d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Dalam tahap penyimpanan arsip di tata usaha FIP UNJ sudah 

sesuai, karena penyimpanan yang dilakukan sudah sesuai dengan 

prosedur penyimpanan. Data yang disimpan di tata usaha FIP UNJ ini 

adalah pada bagian kepegawaian data yang disimpan berupa data 

tentang dosen dan pegawai data tersebut dikelompokkan sesuai 

dengan sistem kronologi dan juga sistem subjek. Data pada bagian 

kemahasiswaan dan akademik juga dikelompokkan sesuai dengan 

kronologi dan subjek. Jenis arsip yang disimpan adalah arsip mengenai 

data dosen dan pegawai, ijazah mahasiswa serta jenis beasiswa. 

Dalam penyimpanan arsip dilakukan oleh kasubagnya sendiri dan juga 

staf yang turut andil dalam menyimpan arsip. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

  Prosedur dalam penemuan arsip di tata usaha FIP sudah sesuai, 

karena dalam tahapan penemuan arsipnya sendiri sudah sesuai 

dengan tahapan-tahapan sesuai dengan teori yang ada. Hanya saja 

dalam peminjaman arsip sendiri tidak menggunakan formulir peminjam 

hanya menggunakan surat saja. Seharusnya harus dibuatkan formulir 

peminjaman sebagai bahan bukti peminjaman dan pengembalian agar 
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dapat dengan jelas mengenal siapa orang yang meminjam arsip 

tersebut. 

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Dalam pemusnahan arsip pada tata usaha fip arsip sudah sesuai 

dengan prosedur yang ada, yaitu dari arsip dikelompokkan terlebih 

dahulu sesuai dengn nilai kegunaannya, dari arsip yang tidak 

diperlukan menjadi tidak penting, kemudian tahap selanjutanya arsip 

tersebut dimusnahakan dengan cara dibuang atau dimusnahkan 

dengan mesin pencacah kertas yang tersedia, mesin pencacah hanya 

digunakan untuk data yang salah ketik agar tulisan yang sudah diketik 

tidak diketahui orang lain. Dalam menyusutkan arsip yaitu kasubag-

kasubag terkait, karena mereka yang lebih mengetahui nilai dari 

kegunaan arsip tersebut. 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

 

e.1. Pengumpulan data dan informasi (Input) akademik di Bagian Tata  

       Usaha FIP UNJ 

 Pengumpulan data secara manual, membuat pemunculan sistem 

pengumpulan data berbasis online atau secara komputerisasi menjadi 

solusi di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Dengan sistem 

yang mulai diterapkan ini menjadikan efektifitas kerja dalam 

pengumpulan data menjadi lebih terkendali. Sehingga memungkinkan 

informasi yang cepat akan disampaikan kepada penerima 
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data/informasi yang dituju, yaitu Kepala Bagian tata Usaha FIP UNJ 

dan Kepala Sub Bagian Pendidikan/akademik FIP UNJ. 

 Walau masih belum semua sistem informasi diterapkan secara 

komputerisasi, dan masih terdapat permasalahan dalam sistem 

pengumpulan data/informasi, namun perbaikan-perbaikan sistem 

pengumpulan data mulai diantisipasi, untuk menjadikan optimalisasi 

pelayanan akademik lebih terkendali. 

e.2. Pengolahan data dan informasi (processing) akademik di Bagian 

Tata Usaha FIP UNJ 

  Pengolahan data/informasi di subag akademik Tata Usaha FIP 

UNJ, memiliki prosedur yang sederhana. Terlihat dari sistem yang 

dibangun secara komputerisasi, ini memudahkan pelaksana teknis 

dalam mengolah data/informasi dengan lebih cepat. Processing 

data/informasi yang dilakukan juga terbilang mudah, karena sebagian 

besar data/informasi diperoleh dari database pustikom/ siakad, yang 

sebelumnya telah di-input secara online. Pelaksana teknis hanya 

memilah data/informasi yang dibutuhkan. Hanya saja dikarenakan 

jumlah personil pelaksana teknis Sistem Informasi di subag akademik 

yang tidak banyak, dan belum adanya pedoman kerja yang tertuang 

secara tertulis untuk menjadi acuan dalam bekerja, sehingga beban 

kerja yang diemban pelaksana teknis Sistem Informasi cukup banyak. 

Ini menjadi kendala saat data/informasi masuk secara berbarengan, 

dan berakibat pada pekerjaan yang mnumpuk saat pengolahan 
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data/informasi di subag akademik Tata Usaha FIP UNJ. Pedoman kerja 

yang belum ada untuk peleksana teknis, menimbulkan beban kerja 

menjadi lebih banyak, karena tidak terukur sejauh mana tugas dan 

tanggung jawab pelaksana teknis pada pengolahan data/informasi 

subag akademik. 

e.3. Penyebaran informasi (output) akademik di Bagian Tata Usaha 

FIP UNJ 

 Proses penyebaran (output) informasi di subag akademik Tata 

Usaha FIP UNJ, memilki konsep yang baik untuk melayani kebutuhan 

informasi bagi mahasiswa FIP UNJ, maupun Dosen. Namun, konsep 

yang dibangun saat ini masih berjalan tidak optimal. Kekurangan 

sumber daya memang sangat terasa amat menyulitkan untuk 

membangun sistem informasi yang baik. Ini terlihat dari konsepan 

layanan pelaksana teknis Sistem Informasi subag akademik yang mulai 

membangun sistem informasi, khususnya media pelayanan terhadap 

mahasiswa berbasis komputerisasi hanya berjalan sendiri, terlihat 

dukungan dari lingkungan kerja yang belum mengoptimalkan 

komputerisasi sebagai media pelayanan. Dalam membangun sistem 

dibutuhkan TIM khusus untuk pemeliharaannya, agar sistem yang 

terbangun menjadi bulat. 

 Pemanfaatan media penyebar informasi di FIP UNJ, terbilang 

belum memenuhi kebutuhan informasi bagi mahasiswa maupun dosen. 

Sehingga penyebaran informasi terkesan belum seluas-luasnya untuk 
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dikabarkan kepada mahasiswa terutama dengan cepat dan mudah 

untuk mencari tahu tentang Fakultas Ilmu Pendidikan, khususya di sub 

bagian akademik. 

e.4. Hambatan-Hambatan Dalam Sistem Informasi Manajemen Di Sub     

      Bagian Akademik FIP UNJ 

  Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi 

manajemen di sub bagian Tata Usaha FIP UNJ, dialami oleh dua faktor 

yaitu, hambatan sistem dan hambatan teknis. Hambatan sistem ini 

terjadi karena sistem yang dibangun dari satu komponen ke komponen 

yang lainnya, dalam hal ini adalah Kepala Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

kepada Kepala Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ, dan Kepala 

Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ kepada Pelaksana Teknis 

SIM di sub bagian akdemik bersifat satu arah dari atas ke bawah. 

Hambatan yang terjadi pada sistem ini, berakibat pada optimalisasi 

kerja dibeberapa bagian kerja, khsusnya pada pembagian kerja dan 

pelaporan kerja. 

Kemudian Hambatan teknis, ini terjadi pada pelaksana teknis 

sub bagian Tata Usaha FIP UNJ kepada pelaksana teknis Sistem 

Informasi di 8 (delapan) jurusan di FIP UNJ. Hamabatan teknis ini 

berakibat pada pelayanan terhadap mahasiswa di masing-masing 

jurusan, membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melayani 

kebutuhan informasi bagi mahasiswa. Sehingga dampaknya terhadap 
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mahasiswa adalah kebingungan untuk segera memenuhi kebutuhanya 

dalam informasi khususnya di bagian akademik. 

Namun, dari kedua hambatan tersebut tidak berakumulasi 

terhadap sistem informasi manajemen di Tata Usaha FIP UNJ secara 

keseluruhan. Terbukti dari tetap berjalan lancarnya pelayanan secara 

keseluruhan di Tata Usaha FIP UNJ, dan tetap berjalnnya pula 

pelayanan di bidang akademik Tata Usaha FIP UNJ dengan dibantu 

oleh sistem manual yang sejak lama diterapkan di Bagian Tata Usaha 

FIP UNJ. 

4. Temuan Penelitian 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Penerimaan surat dilakukan ditiga tempat yaitu bagian surat dan di 

sekretaris dekanat serta e-mail. Surat yang diterima dibagian surat masuk 

kelola melalui beberapa tahapan. Pertama surat masuk diperiksa siapa 

pengirim dan kemana tujuannya serta dianalisis jenis surat tersebut. Surat 

penting beramplop akan dikeluarkan dari amplop sedangkan surat rahasia 

dan pribadi beramplop akan dibiarkan tetap tertutup hingga sampai 

kepada tujuan surat.  

Surat kemudian dicatat dalam buku agenda setelah itu melalui 

proses scaning untuk pengarsipan secara elektronis. Setelah itu surat 

diantarkan sesuai dengan tujuannya. Pengiriman surat kepada jurusan 

PGSD atau Psikologi menggunakan fax atau menitipkannya pada petugas 

tergantung banyaknya surat. 
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Surat masuk dibagian sekretaris dekan dicatat dalam buku 

agenda surat masuk. Setelah itu surat dikirim kepada dekan atau 

pembantu dekan. Sedangkan surat yang diterima melalui email diprint 

oleh sekretaris dekan kemudian di serahkan kepada dekan atau 

pembantu dekan yang bersangkutan. 

b. Pengelolaan surat keluar 

Tahap pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan surat adalah 

pembuatan konsep surat. Konsep surat hingga pengecapan rahasia 

dibuat langsung oleh pimpinan fakultas. Sekretaris hanya bertugas 

mencatat dalam buku agenda dan mendistribusikan surat rahasia. 

Konsep surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu 

dekan, sekretaris atau Kasubag. Konsep surat penting dibuat langsung 

oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris atau Kasubag dengan 

berpedoman pada surat yang berasal dari universitas jika bersifat turunan. 

Dalam membuat konsep surat, sekretaris dan Kasubag membuat konsep 

surat sendiri kemudian diserahkan dan dicek oleh dekan atau pembantu 

dekan terkait hingga dinyatakan benar. Setelah konsep surat di setujui 

dekan atau pembantu dekan  maka surat diberi nomor surat sesuai 

dengan siapa yang menandtanganinya sekaligus dicatat dalam buku 

agenda surat keluar masing-masing di sekretaris dekan. Surat yang telah 

selesai diberi nomor kemudian di gandakan. Surat yang sudah 

digandakan dicap dibagian pengecapan kemudian sebagian diarsipkan. 

Arsip surat keluar kemudian disimpan oleh sekretaris dekan dan disimpan 
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di sub bagian masing-masing namun terkadang hanya disimpan disalah 

satunya. Setelah surat mengalami pengecapan, surat kemudian 

didistribusikan ke tujuan surat. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan surat di bagian TU FIP  

adalah komitmen atau kedisiplinan petugas dalam menjalankan sistem 

yang ada serta minimnya pelatihan yang pernah diikuti oleh staff bagian 

TU FIP.  Selain itu kendala yang ditemukan dalam pengelolaan surat 

masuk adalah kurangnya petugas yang dikhususkan menangani bagian 

tersebut. Minimnya komitmen dalam pelaksanaan sistem yang ada juga 

terlihat pada proses penyimpanan arsip surat keluar. Tidak semua surat 

keluar dilaporkan dan diarsipkan kepada sekretaris dekan. Misalnya 

dibagian sekretaris dekan tidak ada sama sekali arsip surat keluar PDIII 

sementara di sub bagian kemahasiswaan ada. 

 Dalam pengelolaan surat masuk, minimnya tempat juga 

menjadi kendala yang menyebabkan tidak bisa digunakannya 

sistem pengarsipan manual. Penyimpanan surat menggunakan 

sistem elektronis juga cukup berbahaya apabila terkena virus atau 

komputer mengalami kerusakan. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

Dalam tahap penyimpanan arsip di tata usaha FIP UNJ 

menggunakan tahap penyimpanan dalam bentuk fisik atau hardcopy dan 
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juga secara komputerisasi. Dalam penyimpanan berbentuk manual 

arsipnya menggunakan sistem abjad, tahun dan jurusan itu dikarenakan di 

setiap bagian dalam tata usaha fip berbeda-beda dalam penyimpanan 

arsipnya. Alasan dari digunakannya sistem berbentuk abjad, tahun dan 

jurusan adalah agar memudahkan petugas dalam menyimpan arsip dan 

menmukan kembali arsipnya. Arsip yang disimpan menggunakan sistem 

desentralisasi yang dimana setiap subag sudah mempunyai tugasnya 

masing-masing. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

  Dalam penemuan kembali arsip yang dilakukan oleh tata usaha FIP 

UNJ yaitu dengan membawa surat yang ditujukan kepada subag terkait, 

misalnya apabila kita ingin meminjam data mengenai beasiswa kita harus 

membawa surat dan memberikannya kepada subag kemahasiswaan. 

Dalam tahap penemuan ini sebaiknya ada formulir peminjaman untuk 

memudahkan petugas dalam mencari arsip.  

  Dalam penemuan arsip perlu dibuatkan formulir peminjaman 

sebagai bahan bukti peminjaman dan pengembalian. Arsip yang akan 

dipinjam oleh orang lain haruslah dicatat, disarankan agar petugas 

pengelola arsip menyediakan formulir untuk keperluan pencatatan 

peminjaman arsip. Hal tersebut untuk meminimalisir terjadinya kehilangan 

arsip dan jelas juga siapa saja orang yang ingin meminjam arsip tersebut. 

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 
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 Dalam tahap penyusutan arsip yang dilakukan oleh tata usaha FIP 

UNJ. Sudah sesuai prosedur yaitu dari pengelompokkan arsip 

berdasarkan nilai kegunaannya kemudian dimusnahkan. Arsip yang sudah 

habis nilai kegunaannya dimusnahkan dengan cara dibuang dan juga ada 

juga yang menggunakan mesin pencacah kertas untuk memusnahkannya. 

Biasanya jenis arsip yang dimusnahkan adalah seperti surat undangan, 

surat rapat. surat-surat yang tidak berhubungan dengan hukum. 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Tahap Pengumpulan Data/Informasi (Input) di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

a) Proses pengumpulan (Input) data/informasi di sub bagian 

Tata Usaha FIP UNJ tidak semua data/informasi masuk melalui satu 

tempat yang sama. Ada 5 (Lima) tempat masuknya data/informasi 

sebagai proses pengumpulan oleh sub bagian Tata Usaha FIP UNJ. 

Yaitu, masuk melalui e-mail, admin jurusan-jurusan, siakad (Sistem 

Informasi Akademik), Portal Aplikasi  Pembuat Surat Permohonan, dan 

melalui Penerima Surat Masuk di FIP UNJ. 

b) Peralatan yang digunakan dalam tahapan pengumpulan 

(Input) data/informasi di sub bagian akademik Tata Usaha FIP UNJ 

berbeda-beda, berdasarkan asal data/informasi tersebut. Adapun 

peralatan yang digunakan adalah, Jaringan Internet, Komputer di 

anjungan maupun di Tata Usaha FIP UNJ, scanner untuk 

mengarsipkan surat masuk, dan mesin fax yang dimilki oleh FIP UNJ. 
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Dari peralatan tersebut, dapat diketahui bagaimana data/informasi 

tersebut masuk untuk kemudian dilakukan pengolahan pada tahapan 

selanjutnya. 

c) Penanggungjawab pada tahapan pengumpulan 

data/informasi di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ hanya 

terdiri dari 2 (dua) orang, dengan satu orang pelaksana teknis yang 

dominan sebagai admin Kapus monev FIP UNJ, pengendali portal 

layanan pembuatan surat permohonan, koordinator admin dari jurusan-

jurusan yang ada di FIP UNJ, dan pengumpul data/informsai dari 

database PUSTIKOM UNJ untuk FIP UNJ. 

e.2.Tahap Pengolahan Data/Informasi (processing) di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

1) Tahapan pengolahan (processing) data/informasi di Sub 

Bagian Tata Usaha FIP UNJ dikelola oleh satu orang pelaksana teknis 

yang juga dominan dalam tahapan pengumpulan (Input) 

data/informasi.  

2) Pada pengolahan ini terdapat 3 (tiga) tempat tujuan 

pengolahan. Yang pertama adalah jurusan-jurusan yang ada di FIP 

UNJ, yaitu mengenai jadwal perkuliahan dan urusan mengenai KRS. 

Yang kedua adalah LPM (Lembaga Penjamin Mutu) UNJ, sebagai 

laporan berbentuk tabel dan grafik monitoring hasil perkuliahan kepada 

dosen yang diolah pelaksana teknis sebagai Kapus monev FIP UNJ 

dengan data yang diolah dari database siakad. Kemudian yang ketiga 
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adalah pengarsipan serta laporan kepada pimpanan, dalam hal ini 

adalah Kasubag Akademik FIP UNJ. 

e.3.Tahap Penyebaran Data/Informasi (output) di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

1) Pada tahapan penyebaran data/informasi di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ memilki tiga media penyebar informasi. 

Yang pertama adalah surat pemberitahuan secara formal. Ini dilakukan 

ketika ada surat masuk, kemudian diarsipkan dan penerima surat 

sekaligus kurir surat ditugskan Kasubag Akademik untuk 

didistribusikan ke jurusan-jurusan. Yang kedua, Portal Layanan 

pembuat surat permohonan. Portal ini selain berfungsi sebagai 

pembuat surat permohonan sesuai dari namanya, juga berfungsi 

sebagai media penyebar informasi mengenai data mahasiswa baru, 

data dosen, wisudawan dan beberapa informasi lainnya. Kemudian 

yang ketiga adalah website resmi FIP UNJ yang terintegrasi dengan 

website resmi http://unj.ac.id  

2) Media penyebar informasi berupa portal layanan baru 

diaktivasi selama setahun terakhir pada tahun 2013. Portal layanan ini 

digagas oleh seorang pelaksana teknis Sistem Informasi di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Namun, karena sumber daya manusia 

yang terbatas maka update informasi melalui portal layanan tidak 

terperhatikan. 

http://unj.ac.id/
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3) Media penyebar informasi website resmi http://unj.ac.id/fip/ 

diaktivasi pada tahun 2012. Namun, karena sumber daya manusia 

terbatas untuk  menjalankan sistem sebagai sebuah TIM yang tidak 

ada, maka laman web tersebut tidak terpelihara, dan hingga kini tidak 

update kembali. 

 

e.4.Hambatan-hambatan Sistem Informasi Manajamen yang terjadi di 

Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

Hambatan sistem informasi manajemen yang terjadi di Sub 

Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ meliputi :  

1) media penyebar informasi seperti website yang tidak update, 

padahal dari kesediaan media sudah ada, hanya saja pemeliharaan 

yang tidak dioptimalkan. 

2) Job Description secara tertulis yang belum ada untuk pelaksana 

teknis SIM di Sub Bagian Akademik. 

3) SDM yang terbatas berdampak pada penumpukan kerja. 

4) Peralatan pendukung yang sering eror sehingga menganggu 

pekerjaan. 

5) Kesadaran bersama bagi semua komponen yang terlibat dalam 

Sistem Informasi Manajemen untuk memanfaatkan kemudahan 

melalui sistem komputerisasi yang lamban terbangun. 

 

http://unj.ac.id/fip/
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5. Pembahasan Temuan Dikaitkan Dengan Justifikasi Teoritik Yang 

Relevan 

a. Pengelolaan Surat Masuk 

Dalam pekerjaan kantor pengorganisasian tata usaha dapat 

menggunakan asas pemusatan (sentralisasi) atau asas pemencaran 

(desentralisasi). Penggunaan asas sentralisasi dalam organisasi artinya 

sebuah satuan organisasi memiliki beban kerja tersendiri.22 Penggunaan 

asas sentralisasi dalam pengelolaan surat dapat diartikan bahwa kegiatan 

pengelolaan surat dikerjakan oleh satuan kerja tersendiri. Asas 

desentralisasi dalam organisasi artinya setiap satuan organisasi selain 

mengerjakan tugas-tugas induk juga mengerjakan tugas lain. 

Pengelolaan surat dibagian tata usaha FIP menggunakan sistem 

desentralisasi karena pengelolaan surat masuk dan surat keluar 

dikerjakan oleh satuan kerja yang berbeda. Penggunaan sistem 

desentralisasi dalam pengelolaan surat menuntut setiap satuan kerja yang 

ditugaskan memiliki ranah kerja masing-masing. Namun yang terjadi 

dilapangan meski pengelolaan surat masuk kerjakan oleh bagian 

pengelolaan surat, surat masuk juga ditangani oleh sekretaris dekan. 

Tahap pertama dalam pengelolaan surat masuk adalah penyortiran 

surat. Penyortiran surat masuk adalah kegiatan memisahkan surat-surat 

yang di terima dari kantor atau instansi lain ke dalam kelompok atau 

                                                           
22 Gie The Liang, Administrasi Perkantoran Modern (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,2009), hlm. 
49. 
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golongan – golongan yang telah ditentukan.23 Penyortiran di bagian TU 

FIP dikelompokan berdasarkan jenis kemudian tujuan surat. Setelah itu 

arsip dicatat di dalam buku agenda. Pengelolaan seperti ini dikatakan 

pengelolaan arsip klasik karena pengelolaan arsip metode baru sudah 

menggunakan kartu kendali. 

Di bagian penerimaan surat, surat masuk disimpan secara 

elektronis. Pengelolaan arsip secara elektronis dianggap lebih 

menguntungkan karena arsip yang disimpan lebih mudah ditemukan, 

pengindeksan lebih fleksibel,menghemat tempat, dapat berbagi arsip lebih 

mudah dengan menggunakan internet atau flashdisk, tingkat keamanan 

lebih terjaga.24  

Pengarsipan surat secara elektronis dibagian penerimaan surat 

diawali dengan memindahkan data melalui penyecanan. Surat yang telah 

discan kemudian disimpan di dalam computer. Pengindeksan dokumen 

dalam penyimpanan elektronis dapat menggunakan metode index fields 

(menggunakan kategorisasi tema dan kata kunci), full text indexing 

(menggunakan aplikasi OCR) atau folder.25 Penyimpanan surat masuk di 

bagian TU FIP secara elektronis menggunakan pengindeksan folder yang 

artinya surat yang sudah discan dimasukan kedalam folder yang telah 

diberi tanggal sesuai tanggal masuknya surat. 

                                                           
23 Barthos Basir, Manajemen kearsipan (jakarta:PT bumi aksara, 2003), hlm. 24 
24 Badri Munir Sukoco, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern 
(Jakarta:Erlangga,2006), hlm. 111 
25 Ibid, hlm. 120 



120 
 

Surat masuk juga disimpan oleh masing-masing sub bagian sesuai 

kebutuhan karena terkadang ada beberapa surat yang membutuhkan 

balasan. Penyimpanan surat masuk disetiap sub bagian menggunakan 

sistem pengarsipan manual kecuali dibagian akademik menggunakan 

sistem elektronis dan manual. Setiap surat yang masuk di arsipkan 

berdasarkan subjek yaitu disesuaikan dengan perihal surat. Sebenarnya  

penyimpanan secara manual maupun elektronis memiliki kelemahan 

masing-masing untuk itulah alangkah baiknya penyimpanan arsip surat 

dilakukan dengan keduanya. 

b. Pengelolaan Surat Keluar 

Pengelolaan surat di bagian TU FIP pada dasarnya menggunakan 

sistem desentralisasi dalam proses pembuatan dan pengarsipan. Setiap 

sub bagian membuat surat yang dibutuhkan sendiri. Dalam pembuatan 

surat langkah pertama yang harus dilakukan ialah membuat konsep surat 

yang akan dibuat terlebih dahulu. Konsep surat dapat dibuat oleh atasan 

atau pihak yang berkepentingan atau langsung dibuat oleh staff bagian 

surat.26 

Pembuatan konsep surat dibagian TU FIP dapat dibuat langsung oleh 

dekan atau pembantu dekan kemudian diketik sekretaris dekan dan 

diserahkan kembali kepada dekan atau pembantu dekan untuk dicek 

hingga dinyatakan benar. Konsep dibuat langsung sekretaris atas 

permintaan dekan atau pembantu dekan kemudian diketik sekretaris  dan 

                                                           
26 Ignatius Wursanto, Kearsipan 1 (yogyakarta: Karnisius, 2003) hlm 145 
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diserahkan kepada dekan atau pembantu dekan untuk dicek hingga 

dinyatakan benar. Konsep dibuat langsung Kasubag sesuai kebutuhan 

kemudian diserahkan kepada dekan atau pembantu dekan untuk dicek 

hingga dinyatakan benar. 

Pengarsipan surat keluar di bagian sekretaris menggunakan sistem 

subyek. Surat yang keluar dekan, pembatu dekan, dan Kabag TU 

disimpan ditempat yang berbeda. 

c. Kendala dalam Pengelolaan Surat 

Manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang 

dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara 

perorangan maupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi.27 Sedangkan menurut Suharsimi 

manajemen dapat dikatakan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi 

perencanaan (penetapan apa yang dilakukan), pengorganisasian, 

(perancangan dan penugasan), pengarahan dan pengawasan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.28  Pengelolaan merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen itu sendiri bahkan 

pengelolaan kerap disamakan dengan istilah manajemen. Definisi 

pengelolaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah proses 

melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.29 

                                                           
27 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan  
(Bandung:Alfabeta,2009)  hlm. 87 
28 Suharsimi Arikunto, Pengelolaan Materi (Jakarta: Prima Karya, 1995) h.3. 
29 http://kbbi.web.id/kelola diakses 2 November 2014 pukul 15.52 

http://kbbi.web.id/kelola
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Dapat disimpulkan dari teori diatas pengelolaan surat adalah proses 

kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dalam rangka penerimaan 

surat, pembuatan hingga pengarsipan surat. Dari penjelasan tersebut 

pada dasarnya dapat dipahami bahwa pengelolaan merupakan sebuah 

sistem yang dikerjakan oleh sekelompok. Hal ini menyiratkan bahwa 

apabila salah satu orang tidak melaksanakan sesuai sistem maka ini 

mempengaruhi sistem tersebut. 

Dalam hal ini yang terjadi di dalam pengelolaan di bagian TU FIP 

adalah minimnya komitmen atau kedisiplinan dalam menjalankan sistem 

sehingga yang mempengaruhi sistem yang lain. Hal yang ditemukan 

dilapangan bahwa terkadang penerimaan surat masuk selain dilakukan 

dibagian TU juga dilakukan dibagian sekretaris maka ada surat yang tidak 

mengalami proses pengarsipan dibagian surat masuk. Dalam pengelolaan 

surat masuk, minimnya tempat juga menjadi kendala yang menyebabkan 

tidak bisa digunakannya sistem pengarsipan manual. 

d. Pengelolaan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ3. 

d.1. Tahap Penyimpanan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Setiap lembaga baik pemerintah maupun swasta pasti memerlukan 

pengelolaan arsip yang baik, dimana pengelolaan arsip tersebut meliputi 

tahap penyimpanan, tahap penemuan kembali arsip dan juga tahap 

penyusutan arsip. menurut Zulkifli Amsyah dalam penyimpanan arsip ada 
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beberapa sistem penyimpanan sistem alfabet (abjad), sistem 

nomor/angka, sistem geografis, sistem subjek, sistem kronologis.30  

 Tidak hanya sistem penyimpanan saja peralatan dan perlengkapan 

yang memadai akan menunjang kemudahan petugas arsip dalam 

menyimpan arsip-arsip yang ada di tata usaha FIP. Untuk memudahkan 

dalam menyimpan arsip diperlukan peralatan yang memadai, peralatan 

tersebut dikelompokkan menjadi peralatan, mekanis,dan otomatis. 

1. Peralatan penyimpan manual memerlukan ruangan penyimpanan 

yang luas karena dokumen yang disimpan merupakan dokumen 

berbentuk kertas. Contoh alat penyimpanan arsip secara manual: 

Spindle File, Vertical Filing Cabinet, Rotary Filing Sytem, Rotary 

Cabinet. 

2. Peralatan penyimpanan mekanis atau penyimpanan secara retrix 

indexing merupakan penyimpanan file atau dokumen dengan alat 

pencari indeks, semua berkas, data atau informasi yang diinginkan 

bisa dengan mudah dan cepat ditemukan. Contoh penyimpanan 

secara mekanis adalah punch card dan paper tape. 

3. Peralatan penyimpanan otomatis dilakukan dengan menyimpan file 

secara komputerisasi, dengan mengguanakan media penyimpanan 

data berupa flashdisk, atau CD Room. 31 

 

                                                           
30Hendi Haryadi, Administrasi Perkantoran Untuk Manajer dan Staf, (Transmedia Pustaka: 
Jakarta, 2009).h. 49 
31 Hendi Haryadi, Op., Cit. h.47 
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 Penyimpanan arsip harus disimpan dengan menggunakan sistem 

tertentu dan dibantu oleh peralatan yang memadai dan juga arsiparis yang 

menguasai dibidangnya32. Dalam sistem penyimpanan yang dilakukan 

oleh tata usaha FIP menggunakan sistem manual dan computer, untuk 

sistem manual penyimpanan arsip dikelompokkan sesuai abjad, tahun dan 

jurusan. Akan tetapi dalam setiap subag tentunya ada perbedaan dalam 

menyimpan arsip. misalnya bidang kepegawaian menyimpan arsip 

menggunakan sistem abjad dan jurusan, bidang kemahasiswaan 

menyimpan arsipnya sesuai dengan tahun dan jenis beasiswa. Bagian 

akademik menyimpan arsipnya menurut tahun dan jurusan. Hal tersebut 

bertujuan untuk memudahkan para petugas arsip dalam menyimpan dan 

menemukan kembali arsip yang diperlukan. Alat yang digunakan dalam 

menyimpan arsip di tata usaha FIP menggunakan box file yang kemudian 

disimpan di lemari/rak arsip. ada juga yang menyimpan arsipnya 

menggunakan file/map kemudian disimpan di lemari kayu. 

d.2. Tahap Penemuan Kembali Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Dalam menemukan arsip kembali seorang petugas harus mengetahu 

terlebih dahulu arsip/data apa yang ingin dicari atau dibutuhkan oleh 

peminjam Apabila ada pihak lain yang meminta/meminjam arsip yang 

disimpan, petugas arsip harus menempuh langkah-langkah sebagai 

berikut : 

(1) Menanyakan jenis arsip yang disimpan, 

                                                           
32 Ira Chrisyanti Dewi, Manajemen Kearsipan, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h.9 
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(2) Menentukan kode berdasarkan nama yang telah diindeks,  

(3) Melihat kartu Indeks untuk melihat kode arsip,  

(4) Mengambil arsip dari tempat penyimpanannya, berdasarkan kode 

dan mengantinya dengan bon pinjam arsip.33 

 Dilihat dari penelitian di tata usaha FIP UNJ penemuan arsip yang 

dilakukan yaitu dengan membuat surat mengenai data apa yang ingin 

dipinjam atau dibutuhkan. Peminjam menyerahakan surat kepada bagaian 

surat, setelah mendapatkan izin dari subag yang dituju kemudian subag 

yang dituju tersebut melakukan pencari arsip yang disimpan di lemari/rak 

arsip. Ada baiknya pada tata usaha FIP mempergunakan surat pinjam 

atau kartu permintaan apabila ada yang ingin meminjam arsip. Hal 

tersebut untuk meminimalisir terjadinya kehilangan arsip dan jelas juga 

siapa saja orang yang ingin meminjam arsip tersebut.  

d.3. Tahap Penyusutan Arsip di Bagian Tata Usaha FIP UNJ 

 Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan yang dilakukan 

dengan cara memindahkan, menyerahkan atau memusnahkan arsip.34 

Penyusutan arsip bertujuan untuk mengurangi bertumpuknya arsip yang 

sudah tidak terpakai agar menyediakan tempat bagi arsip baru. 

Penyusutan arsip menghindarkan campur aduk antara arsip-arsip aktif dan 

arsip-arsip inaktif, serta arsip-arsip penting dan arsip-arsip biasa dan tidak 

penting. 

                                                           
33Artikel belajar-arsip.blogspot.com/2011/04/penemuan-arsip-retrieval.html (diakses 30 Maret 
2014) 
34Yohannes Suraja, Manajemen Kearsipan (Malang: Dioma, 2006) h.32. 

http://belajar-arsip.blogspot.com/2011/04/penemuan-arsip-retrieval.html
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 Keuntungan dari adanya pemindahan dan pemusnahan arsip 

adalah: (a) Penghematan penggunaan ruangan, (b) Penghematan 

pemakaian peralatan dan perlengkapan kearsipan, (c) Tempat arsip yang 

agak longgar akan memudahkan petugas bekerja dengan arsip.35

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, 

penyusutan arsip di tata usaha FIP UNJ yaitu arsip-arsip dikelompokkan 

berdasarkan nilai kegunaan arsip tersebut, kemudian pemindahan dari 

arsip yang tidak diperlukan mejdai arsip tidak penting, langkah selanjutnya 

adalah pemusnahan. Teknik yang diakukan dalam pemusnahannya yaitu 

dengan menggunakan mesin pencacah kertas dan ada juga yang 

dibuang. Yang melakukan penyusutan arsip tersebut adalah kasubag 

karena mereka yang mengetahui nilai keguanaan arsip yang ada di tata 

usaha FIP UNJ. 

e. Sistem Informasi Manajemen pada Sub bagian Akademik FIP UNJ 

e.1. Tahap Pengumpulan Data/Informasi (Input) di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

 Tahapan Pengumpulan data (Input) dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan.36 

Pengumpulan akan menentukan tahapan-tahapan selanjutnya dalam 

Sistem Informasi Manajemen. Pada tahapan pengumpulan data/informasi 

di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ, dilakukan sesuai 

kebutuhan informasi yang menjadi kebutuhan pula bagi pengelola 

                                                           
35Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1989) h.211. 
36 Belajar Psikologi, Metode Pengumpulan Data, http://belajarpsikologi.com/metode-
pengumpulan-data/ diakses 30 April 2014, jam 21.30 WIB 

http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/
http://belajarpsikologi.com/metode-pengumpulan-data/
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informasi maupun pengguna informasi, dalam hal ini adalah informasi 

akademik di FIP UNJ. Kebutuhan-kebutuhan ini sudah terlayani saat 

tahapan pengumpulan data mulai dilakukan oleh pelaksana teknis Sistem 

Informasi Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Ini terlihat dari data 

jumlah mahasiswa, wisudawan, pengisian KRS, data dosen, serta 

kalender akademik dan kebijakan-kebijakan mengenai akademik yang 

dikumpulkan untuk keperluan pangolahan data pada tahap selanjutnya. 

 Data adalah bahan utama dari pekerjaan manajemen sistem 

informasi, fakta yang terjadi karena adanya kegiatan organisasi yang 

terjadi pada lini transaksi, manajemen lini bawah, lini tengah, dan lini 

atas.37 Dari pengertian ahli tersebut, data/informasi yang dikumpulan oleh 

Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ berdasarkan kegiatan 

manajemen yang dilakukan oleh Tata Usaha FIP UNJ. Terlihat dari 

tupoksi anatar Kepala Bagian Tata Usaha FIP dan Kepala Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP memiliki interaksi tupoksi yang berisinggungan. 

Yaitu, Melaksanakan urusan administrasi akademik yang meliputi 

pendidikan, dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan 

sarana akademik.38 dengan tupoksi Kasubag Akademik, Memonitor 

pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada maysarakat.39 Hal tersebut dapat menjadi keutuhan 

sistem informasi pada tahapan pengumpulan data/nformasi yang akan 

                                                           
37 Amsyah, Zulkifli, 2005, Manajemen Sistem Informasi, Jakarta: GRAMEDIA, hlm. 81  
38 Tupoksi, 2005, Rincian Tugas Badan Legislatif eksekutif dan pejebat struktural UNJ, 
Jakarta: Tim Analisis Jabatan, bagian IV pasal27 
39 ibid 
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berdampak pada kebulatan jaringan sistem informasi manajemen di 

Bagian Tata Usaha FIP UNJ. 

e.2. Tahap Pengolahan Data/Informasi (Processing) di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

 Tahapan pengolahan data/informasi di Sub Bagian Tata Usaha FIP 

UNJ berlangsung berdasarkan pengumpulan (input) data/informasi yang 

diperoleh serta dibutuhkan dalam penyebaran informasi pada tahapan 

selanjutnya. Pengolahan data, menyangkut pekerjaan menyimpan, 

pengambilan kembali dan manipulasi data yang dilaksanakan terhadap 

data yang disimpan dalam pangkalan data untuk menghasilkan informasi. 

Data processing atau pengolahan baket adalah kegiatan pikiran dengan 

bantuan tenaga atau sesuatu alat dan mengikuti serangkaian langkah, 

rumus, atau pola tertentu untuk mengubah data sehingga menjadi lebih 

berguna bentuk, susunan, sifat atau isinya.40 

 Pada tahapan pengolahan data/informasi di Sub Bagian Tata 

Usaha FIP UNJ tidak semua tahapan beregulasi lurus. Ada regulasi 

data/informasi yang telah dikumpulkan, kemudian diolah untuk kemudian 

dikembalikan lagi sesuai kebutuhan yang dijalani. Sehingga kebutuhan 

data/informasi menjadi teerpenuhi dan berguna bagi pengguna informasi. 

 Proses mengubah bentuk dan makna data dikerjakan oleh pikiran-

pikiran manusia dan mesin, serta menggunakan alat-alat tertentu. Berupa 

dari kombinsai prosedur, logika, dan model matematika yang berfungsi 

                                                           
40 The Liang Gie. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty. hlm. 36  
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memanipulasi data untuk output tertentu.41 Pada teori tersebut bisa 

diterjemahkan pada tahapan pengolahan data yang dilakukan di Sub 

Bagian Tata Usaha FIP UNJ menggunakan peralatan yang berbeda-beda 

untuk menghasilkan output  yang berbeda pula maupun pada input yang 

beda. ini dapat dilihat dari berbeda-bedanya alur atau cara data/informasi 

masuk dan diolah di Sub bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. Dengan 

demikian proses pengolahan data/informasi diharapkan dapat menjadi 

lebih mudah dan cepat sesuai SOP pengolahan data/informasi yang 

diterapkan di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ. 

e.3. Tahap Penyebaran Data/informasi (output) di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

  Tahapan penyebaran informasi di Sub Bagian Akademik dilakukan 

menggunakan peralatan atau media untuk mendukung proses 

penyebarannya. Output data berupa output dokumen dari informasi yang 

berkualitas.42 Kualitas penyebaran informasi dapat dilihat dari data-data 

atau informasi yang dikumpulkan dan diolah. Perlengkapan adalah 

berbagai peralatan elektronik yang mewujudkan otomasi. Dalam 

melakukan pekerjaan macam apapun, otomasi berarti pengaturan dengan 

mana satu mesin atau lebih dijalankan tanpa pengikutsertaan manusia 

kecuali menekan tombol penggerak. Ini adalah pengaturan terhadap 

pengolahan dengan makna peralatan atau mesin-mesin dengan 

kecepatan tinggi dan melakukan pembetulan sendiri mengontrol jalannya 

                                                           
41 Marimin dkk, 2006, Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Bogor: 
GRASINDO, hlm 20 
42 ibid 
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mesin-mesin lain. Dalam arti yang sangat nyata, otomasi adalah perluasan 

dari mekanisme.43 

Pada pelaksanaan tahapan penyebaran informasi di Sub 

Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ didukung oleh peralatan yang 

berlatarbelakang oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer. Aplikasi 

portal layaan akademik pembuat surat permohonan 

http://192.168.11.212/menu_mahasiswa.php bertujuan untuk 

memudahkan kerja-kerja sistem informasi dalam melayani kebutuhan 

informasi bagi mahasiswa maupun dosen. Dengan meng-input data 

surat permohonan melaui portal layanan, bisa langsung diproses 

dengan cepat untuk mencetak surat permohonannya. Bagitu pula 

dalam menyebarkan informasi-informasi mengenai data mahasiswa, 

data dosen, serta alur-alur atau SOP yang ada di FIP UNJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 The Liang Gie. 2009. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty. hlm.38 

http://192.168.11.212/menu_mahasiswa.php
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BAB V 

KESIMPULAN, IMLPIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

        Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka implementasi admi-

nistrasi perkantoran di bagian tata usaha FIP UNJ, yang meliputi beberapa 

sub fokus yaitu pengelolaan surat, arsip dan Sistem Informasi manajemen, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Pengelolaan surat masuk di FIP merupakan proses penerimaan surat 

yang berasal dari luar UNJ atau dari dalam UNJ untuk pihak-pihak yang 

ada di dalam FIP. Penerimaan surat masuk dilakukan di tiga tempat 

yaitu di bagian surat menyurat, di sekretaris dekanat, dan email. Surat 

masuk dibagian surat menyurat mengalami beberapa tahapan. 

Tahapan yang pertama adalah penyortiran pada tahap ini surat 

dikelompokan berdasarkan jenisnya. Tahap yang kedua adalah 

pembukaan surat, dalam tahap ini surat surat biasa dan surat penting 

dikeluarkan dari amplop sedangkan surat rahasia tetap dalam kondisi 

tertutup. Tahap ketiga adalah pencatatan dalam buku agenda surat 

masuk. Tahap keempat scaning untuk mengarsipkan surat secara 

elektronis dan yang terakhir pendistribusian kepada tujuan surat. Surat 

masuk yang diterima di sekretaris dekanat yang ditujukan kepada 

pimpinan fakultas hanya  melalui tahapan pencatatan setelah itu 

pendistribusian kepada pimpina fakultas. Sedangkan penerimaan surat 
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melalui email melalui tahap pencetakan atau pengirim lanjutan kepada 

pimpinan fakultas yang dituju. 

2. Pengelolaan surat keluar di FIP menggunakan sistem desentralisasi. 

Setiap sub bagian membuat  surat keluar sendiri. Surat keluar dekan 

dan pembantu dekan dibuat dan dikelola oleh sekretaris dekanat. 

Dalam pengelolaan surat keluar tahap pertama yang dilakukan adalah 

pembuatan konsep surat. Konsep surat hingga pengecapan rahasia 

dibuat langsung oleh pimpinan fakultas. Sekretaris hanya bertugas 

mencatat dalam buku agenda dan mendistribusikan surat rahasia.. 

Konsep surat biasa dapat dibuat langsung oleh dekan, pembantu 

dekan, sekretaris atau Kasubag. Konsep surat penting dibuat 

langsung oleh dekan, pembantu dekan, sekretaris atau Kasubag 

dengan berpedoman pada surat yang berasal dari universitas jika 

bersifat turunan. Dalam membuat konsep surat, sekretaris dan 

Kasubag membuat konsep surat sendiri kemudian diserahkan dan 

dicek oleh dekan atau pembantu dekan terkait hingga dinyatakan 

benar. Tahap kedua adalah penomoran, penomoran berpusat pada 

sekretaris dekanat, nomor surat di tentukan dari siapa yang 

menandatangani surat. Tahap ketiga adalah pencatatan, dalam tahap 

ini surat dicatat dalam buku agenda surat keluar. Tahap keempat surat 

kemudian digandakan dan dicap dibagian pengecapan. Tahap 

selanjutnya surat di arsipkan dan didistribusikan kepada pihak yang 

dituju. 
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3. Kendala atau hambatan yang terjadi dalam : (a) pengelolaan surat di 

bagian TU FIP adalah karena komitmen dalam pelaksanaan sistem. 

Minimnya tempat dibagian penerimaan surat membuat tidak bisa 

diterapkannya sistem manual. Selain itu jumlah petugas dibagian surat 

menyurat yang hanya satu orang menyebabkan apabila petugas 

tersebut tidak hadir maka tidak ada yang mengelola surat masuk 

sebagaimana mestinya. Minimnya pelatihan juga menjadi salah satu 

kendala yang menyebabkan sistem yang berjalan belum sesuai 

sebagaimana mestinya. 

4. Pengelolan arsip pada bagian Tata Usaha FIPM meliputi: (a) Tahap 

penyimpanan arsip dilakukan secara manual atau arsip yang secara 

fisik dan komputerisasi. Dalam penyimpanan arsip menggunakan 

sistem kronologis dan juga subjek. Teknik yang digunakan adalah 

desentralisasi karena di tata usaha FIP UNJ mempunyai empat  subag 

antara lain subag kepegawaian dan keuangan, subag 

kemahasiswaan, subag akademik dan subag perlengkapan, masing-

masing subag sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Data yang 

disimpan di tata usaha fip ini beragam mulai dari data bagian 

kepegawaian meliputi data dosen dan pegawai, data kenaikan 

pangkat, sampai data dosen yang akan pensiun. Data bagian 

beasiswa meliputi jenis beasiswa PPA, beasiswa BBM, beasiswa 

bidikmisi, beasiswa Bank Indonesia. Data bagian akademik kegiatan 

akademik, data mahasiswa aktif dan cuti dan lain sebagainya. 
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Alat yang digunakan dalam menyimpan arsip adalah map, box file, 

lemari /rak arsip dan filling cabinet. Yang melakukan penyimpanan 

adalah subag-subag terkait dan juga stafnya. Akan tetapi dalam 

menyimpan arsip di tata usaha ini ada kendala di bagian ruangannya, 

dikarenakan ruangan yang ada kurang luas dan terbatas, jadi arsip 

yang ada pun disimpan di tempat seadanya.  

(b)Tahap penemuan kembali arsip di tata usaha usaha FIP UNJ ada 

beberapa tahapan yaitu, sebelum menemukan arsip pihak yang ingin 

meminjam harus membuat surat izin mengenai data apa yang ingin 

dipinjam, setelah mendapatkan izin selanjutnya dilakukan penemuan 

arsip oleh subag bersangkutan. Tidak hanya secara manual, dalam 

menemukan arsip dapat juga menggunakan database, jadi tinggal 

mencari atau menyebutkan kata kunci saja apabila ingin mencari arsip 

yang dibutuhkan.  Yang melakukan penemuan kembali arsip adalah 

para kasubag dan juga staf yang ikut membantu. 

(c)Tahap penyusutan arsip di tata usaha FIP UNJ yaitu sebelum 

arsip dimusnahkan, arsip dipilah-pilih terlebih dahulu atau 

diklasifikasikan menurut nilai kegunaannya apakah arsip tersebut 

masih bernilai atau tidak. Apabila arsip tersebut memang sudah tidak 

dipakai maka tahap selanjutnya dimusnahkan dengan cara dibuang 

atau menggunakan mesin pencacah kertas, untuk mesin pencacah 

kertas hanya arsip yang dalam pengetikan suratnya salah saja, dan 

untuk arsip seperti surat undangan ataupun rapat dan juga yang tidak 
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ada hubungannya dengan hokum langsung dibuang saja. Dan yang 

berhak memusnahkan arsip adalah kasubag, karena mereka yang 

mengetahui nilai dari arsip tersebut apakah layak untuk dimusnahkan 

atau tidak. 

1. Sistem Informasi Manajemen pada Sub Bagian Akademik tata 

Usaha FIP, yang meliputi: (a) Tahap pengumpulan data/informasi 

(input) di Sub Bagian Akademik Tata Usaha FIP UNJ 

menggunakan kerja manual dan berbasis online atau 

komputerisasi. Data/informasi yang masuk secara manual dikelola 

oleh penerima surat di Tata Usaha FIP UNJ. Pengumpulan 

data/informasi berbasis online atau komputerisasi dikelola oleh 

pelaksana teknis sistem informasi Sub Bagian Akademik, dengan 

berhubungan dengan database sistem informasi akademik UNJ. 

kemudian, pengumpulan data/informasi berbasis komputerisasi 

dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi Sub Bagian 

Akademik dengan menggunakan portal layanan 

http://192.168.11.212 yang ada di Tata Usaha FIP UNJ dan 

anjungan-anjungan yang tersebar di Gedung daksinapati, Kampus 

D psikologi, serta kampus E PGSD. Pengumpulan data/informasi 

Sub Bagian Akademik juga dilakukan melalui surat elektronik / e-

mail, fax, serta telephone saat informasi bersifat penting dan 

mendesak, yang dikelola admin email pribadi pelaksana teknis 

http://192.168.11.212/
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sistem informasi sub bagian akademik dan penerima tamu Fakultas 

Ilmu Pendidikan. 

 

(b) Tahap pengolahan data/informasi (processing) di sub bagian 

akademik tata usaha FIP UNJ sudah berbasis online atau 

komputerisasi. Pengolahan data/informasi dikelola oleh pelaksana 

teknis sistem informasi sub bagian akademik tata usaha FIP UNJ. 

Dalam pengolahan data/informasi berbasis online dilakukan 

menggunakan username admin Fakultas Ilmu Pendidikan, yang 

dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi akademik tata 

usaha FIP UNJ. Data/informasi berbasis online diolah dengan cara 

memilah data dari database sistem informasi akademik UNJ, untuk 

kemudian dikumpulkan sesuai keperluan Fakultas Ilmu Pendidikan. 

Kemudian pengolahan data/informas secara komputerisasi juga 

dikelola oleh pelaksana teknis sistem informasi sub bagian 

akademik Tata Usaha FIP UNJ. pegolahan data secara 

komputerisasi dilakukan dengan menggunakan potal layanan 

http://192.168.11.212 , untuk kemudian data/informasi dipilah 

sesuai kolom dafar data/informasi yang ada di portal layanan yang 

telah di-input oleh mahasiswa maupun dosen. 

 

 

(c) Tahap Penyebaran informasi (output) di sub bagian akademik tata 

usaha FIP UNJ, berbasis manual dan online maupun 

http://192.168.11.212/
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komputerisasi. Peneyebaran informasi secara manual dilakukan 

menggunakan media surat formal yang sebelumnya diterima serta 

digandakan oleh penerima surat Tata Usaha FIP UNJ, untuk 

kemudian di sebar ke delapan jurusan yang ada di Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Penyebaran informasi berbasis online dilakukan 

menggunakan media website FIP http://unj.ac.id/fip/ yang dikelola 

oleh penanggungjawab web fakultas. Sejak dua tahun terakhir 

website tersebut tidak update informasi, khususnya informasi 

akademik. Penyebaran informasi berbasis komputerisasi secara 

tidak langsung mengunakan media portal layanan 

http://192.168.11.212, selain berfungsi sebagai pengumpul data, 

juga menjadi sarana bagi masyarakat FIP UNJ untuk mengetahui 

SOP pembuatan surat permohonan, dan data mengenai 

dosen/karyawan serta mahasiswa. Tetapi penggunaan portal 

layanan tidak banyak dan terbatas, sehingga pemanfaatan portal 

layanan ini tidak optimal. 

(d) Hambatan sistem informasi manajemen yang terjadi di Sub Bagian 

Akademik Tata Usaha FIP UNJ terindikasi oleh dua faktor, yaitu: (1) 

faktor sistem, di mana sistem yang menguhubungkan antara kelapa 

bagian tata usaha FIP UNJ, Kepala Sub Bagian Akademik, 

Pelaksana teknis sistem informasi sub bagian akademik berjalan 

satu arah, dari atas ke bawah. Hal ini terjadi ketika informasi yang 

mengalir dari bawah tidak menjadi pertimbangan khusus bagi 

http://unj.ac.id/fip/
http://192.168.11.212/
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atasan untuk berpengaruh terhadap manajemen. (2) Faktor teknis, 

yang terjadi pada pelaksana teknis sistem informasi sub bagian 

akademik fakultas kepada pelaksana teknis/ admin jurusan. 

Kendala pemahaman yang tidak menyeluruh bagi admin tiap 

jurusan dan pelaksana teknis lain yang ada di Tata Usaha FIP UNJ 

menjadi penghambat aliran informasi dari fakultas ke jurusan. 

Kemudian teknis alat pendukung yang sering eror dan belum siap 

dipakai juga menjadi hambatan dalam pengumpulan, pengolahan 

serta penyebaran informasi 

B. Implikasi 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal 

yang menjadi implikasi, yaitu: 

1. Pengelolaan surat masuk di FIP ditangani oleh bagian khusus, Hal ini 

akan berdampak kepada lebih fokusnya petugas dalam melaksanakan 

tugasnya. Namun penerimaan surat yang terjadi di dua tempat 

menyebabkan adanya sistem yang tidak seharusnya. Hal ini dapat 

berdampat pada sistem pengarsipan dan pencatatan yang tidak 

dilakukan di bagian surat menyurat. 

2. Dalam pengelolaan surat keluar digunakan sistem desentralisasi, 

sehingga setiap sub bagian mempunyai tugas tambahan membuat 

surat sendiri yang dibutuhkan. Sebenarnya surat yang dibuat baik oleh 

sub bagian ataupun sekretaris dekanat adalah sama. Hal ini didasari 

pada penomoran surat yang berpedoman pada siapa yang 
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menandatangani surat. Sehingga nomor surat disimpan secara 

terpusat dibagian sekretaris. Hal ini menuntut komunikasi yang lebih 

antara sekretaris dekanat dan Kasubag dalam pengelolaan surat. 

5. Kendala atau hambatan yang terjadi dalam pengelolaan surat di 

bagian TU FIP adalah karena minimnya komitmen dalam pelaksanaan 

sistem yang ada. Apabila hal ini terus terjadi akan saling 

mempengaruhi, Misalnya jika Kasubag membuat surat dan tidak 

melaporkannya kepada sekretaris maka sekretaris akan kehilangan 

arsip surat tersebut sehingga ketika dibutuhkan tidak ada. Minimnya 

tempat di bagian penerimaan surat membuat tidak bisa diterapkannya 

sistem manual. Selain itu pengelola surat masuk yang hanya satu 

orang dapat menyebabkan tidak berjalannya kegiatan pengelolaan 

surat yang sesuai sistem sehingga dapat menyebabkan terganggunya 

aktivitas organisasi. 

C. Saran  

1. Untuk fakultas diusahakan membuat pelatihan tentang pengelolaan 

surat untuk setiap staff TU FIP agar staff TU FIP lebih memahami tata 

cara pengelolaan surat. Selain itu diharapkan adanya pembuatan SOP 

administrasi terkait sistem pengelolaan surat masuk dan keluar di 

bagian TU FIP. 

2. Untuk Kasubag, sekretaris dekanat dan staff TU bagian administrasi 

surat menyurat. 
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Sebaik apapun sistem yang dibuat pada dasarnya tidak akan 

terlaksana dengan baik tanpa adanya komitmen dalam 

melaksanakannya. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dalam 

pelaksanaan sistem tersebut karena jika tidak dilaksanakanakan 

saling mempengaruhi. Perluasan ruang merupakan salah satu solusi 

untuk mengatasi minimnya tempat penyimpanan arsip surat masuk 

namun menurut peneliti ada cara lain juga yang dapat digunakan. 

Pembuat SIM surat menyurat bila digunakan dengan baik bisa 

menjadi solusi tempat penyimpanan arsip surat. Selain tidak memakan 

tempat dengan penggunaan server tersebut bisa diakses oleh semua 

computer sehingga jikasatu computer bermasalah tidak terlalu 

mempengaruhi. 

3. Bagi Peneliti lain hendaknya mengembangkan kajian penelitian agar 

informasi yang diperoleh lebih akurat dan lengkap. Peneliti juga 

berharap peneliti selanjutnya dalam memberikan solusi berupa 

pembuatan sistem yang baik bagi pengelolaan surat di bagian TU FIP. 
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