
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Dalam menghadapi tantangan globalisasi sekaligus mendukung 

terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta 

peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga 

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem 

penyelenggaraan kearsipan yang  komprehensif dan terpadu.  

 Dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat, sehingga 

kebutuhan informasi bagi setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta 

menjadi sangat penting. Informasi tersebut diperlukan dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan organisasi karena informasi merupakan bagian yang sangat penting 

untuk mendukung proses kerja administrasi dan pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen. Arsip sebagai salah satu sumber informasi terekam memiliki fungsi 

yang sangat penting untuk menunjang proses tersebut. Untuk itu diperlukan 

adanya pengelolaan arsip yang baik. 

 Dalam Undang-Undang No 7 tahun1971 tentang ketentuan-ketentuan 

pokok keasripan dalam pasal 1 UU tersebut bahwa arsip  (Drs. Zulkifli Amsyah, 

MLS, 2003): 

1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga Negara 

dan badan-badan pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik dala 

keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pemerintah 

2. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga swasta 

dan atau perorangan dam bentuk dan corak apapun, baik dalam keadaan 

tunggal maupun berkelompok, dalam kegiatan kebangsaan. 

 Pengelolaan arsip yang baik perlu dilaksanakan agar organisasi 

memerlukan informasi arsip untuk kebutuhan pelaksanaan tugas ataupun 
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pengambilan keputusan tidak memerlukan waktu yang lama serta memudahkan 

untuk penemuan kembali arsip sehingga dapat menciptakan efisien, efektifitas dan 

juga produktifitas bagi organisasi. 

 Arsip sangat penting dalam organisasi yaitu sebagai pusat ingatan dan 

sumber informasi dalam rangka perencanaan, proses pengambilan keputusan, 

mendukung pengawasan, sebagi alat pembuktian, memori perusahaan serta 

sebagai rujukan historis. Dengan pengelolaan arsip yang baik maka tujuan 

organisasi yang bersangkutan akan mudah tercapai sehingga produktivitas akan 

meningkat. Hal ini menjadikan administrasi kearsipan sebagai salah satu bagian 

paling penting untuk diperhatikan pelaksanaannya di setiap organisai atau instansi 

yang bersangkutan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak instasi atau 

organisasi yang masih belum memahami tentang arti pentingnya arsip sehinga 

instansi-instansi ataupun organisasi-organisasi yang bersangkutan tidak 

melakukan pengelolaan arsip secara baik. Hal ini dapat diketahui dengan melihat 

tumpukan-tumpukan arsip yang dibiarkan begitu saja tanpa adanya perawatan 

ataupun penataan. Sehingga arsip-arsip tersebut mudah hilang, rusak dan sulit 

ditemukan kembali apabila sewaktu-waktu arsip tersebut diperlukan. 

 Beberapa faktor yang menyebabkan beberapa organisasi atau instansi tidak 

melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik antara lain adalah kurangnya 

kesadaran dari pihak pimpinan dan pegawai akan pentingnya arsip. Faktor lainnya 

adalah kemungkinan belum tersedianya pegawai yang ahli dalam bidang 

kearsipan. Belum adanya pelaksanaan kearsipan yang baik perlu mendapat 

perhatian khusus sehingga setiap organisasi atau instansi harus memperhatikan 

tentang pengelolaan arsip yang baik agar arsip-arsip dalam organisasi yang 

bersangkutan dapat lebih tertata. 

  Dalam pasal Undang-undang No 7 Tahun 1971 dirumuskan bahwa tujuan 

kearsipan adalah untuk menjamin bahan pertanggung jawaban nasional tentang 

rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk 

menyediakan bahan pertanggung jawab tersebut bagi kegiatan pemerintahan atau 

swasta. ( Drs. Zulkifli Amsyah, 2003) 
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 Di Indonesia terdapat berbagai perusahan otomotif yang semakin ketat 

untuk bersaing, diantaranya perusahaan Auto 2000  yang berada dibawah naungan 

Astra Group merupakan salah satu perusahan yang maju dan perkembang yang 

terdapat di Indonesia. Untuk mendukung kemajuan serta perkembangan sebuah 

perusahan maka tanpa dukungan arsip yang baik untuk segala transaksi maka 

semua tidak akan berjalan lancar.  

 

1.2. Landasan Teori 

       Transaksi keuangan perusahaan adalah pemasukkan kas dan pengeluaran kas. 

Pemasukan perusahaan (pemasukkan kas) bisa didapat dari penerimaan atau 

pembayaran dari pelanggan (customer) baik dari penjualan unit, sparepart atau 

jasa service. Sedangkan pengeluaran keuangan perusahaan (pengeluaran kas) 

digunakan untuk membayar vendor-vendor yang telah bekerja sama serta untuk 

membeli keperluan-keperluan perusahaan. Dalam setiap melakukan sebuah 

transaksi keuangan harus melakukan prosedur-prosedur terlebih dahulu yang 

sudah ditentukkan. 

 Menurut Mulyadi (2008;5) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal 

(tulis menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan, antara data sumber 

dengan data pendukung kedua belah pihak) biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang. Apabila sutu 

prosedur ada kaitannya dengan prosedur yang lain, sehingga prosedur tersebut 

akan selesai pada batas akhir waktu sama. 

 Kehadiran arsip pada dasarnya karena adanya kegiatan organisasi, suatu 

kelompok atau individu. Tanpa adanya suatu kegiatan atau aktivitas, maka arsip 

tidak akan tercipta. Dalam suatu organisasi arsip dapat memberikan fungsi yang 

sangat penting yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam rangka 

perencanaan, proses pengambilan keputusan, mendukung pengawasan, sebagai 

alat pembuktian, memori perusahaan serta sebagai rujukan historis. 
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 Kata “arsip” berasal dari bahasa belanda yakni archief. Menurut 

Atmosudirjo (1982:157-158), archief dalam bahasa belanda mempunyai beberapa 

pengertian sebagai berikut: 

1. Tempat penyimpanan secara teratur bahan-bahan arsip, bahan-bahan 

tertulis, piagam-piagam, surat-surat, keputusan-keputusan, akte-akte, 

daftar-daftar, peta-peta. 

2. Kumpulan teratur, dari pada bahan-bahan kearsipan tersebut. 

3. Bahan-bahan yang harus diarsip itu sendiri. 

T.R Schellenberg (The Liang Gie,1979;217-218) memberikan suatu 

rumusan bahwa arsip dapat dirumuskan sebagai warkat-warkat dari suatu badan 

pemerintahan atau swasta yang diputuskan sebagai dokumen berharga untuk 

diawetkan secara tetap guna keperluan mencari keterangan, penelitian dan 

disimpan atau telah dipilih untuk disimpan pada suatu badan kearsipan. 

 Stoner mengatakan bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (T. Hani Handoko,2003:8) 

 Sebagai pusat ingatan tentang kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung 

serta berbagai tempat untuk memperoleh informasi untuk kebutuhan pelaksanaan 

tugas ataupun pengambilan keputusan maka arsip harus dikelola dengan sebaik-

baiknya. Agar apabila sewaktu-waktu diperlukan mudah dalam penemuan 

kembali arsip. Masalah kearsipan bersifat dinamis, berkembang dalam arti akan 

terus bertambah seirama dengan perkembangan organisasi yang bersangkutan. 

Bertambahnya arsip secara terus-menerus tanpa diikuti tata kerja dan peralatan 

kearsipan serta tenaga ahli dalam bidang kearsipan menimbulkan masalah 

tersendiri. 

 Masalah-masalah pokok dibidang kearsipan yang umumnya dihadapi oleh 

instansi-instansi itu ialah bertalian dengan hal-hal berikut (The Liang Gie 1972:7): 

1. Tidak dapat menemukan kembali secara cepat dari bagian arsip sesuatu 

surat yang diperlukan oleh pimpinan instansi atau organisasi lainnya. 
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2. Peminjaman atau pemakaian sesuatu surat oleh pimpinan atau satuan 

organisasi lainnya yang jangka waktunya sangat lama, bahkan kadang-

kadang tidak dikembalikan. 

3. Bertambahnya terus-menerus surat-surat kedalam bagian arsip tanpa ada 

penyingkirannya sehingga tempat dan peralatan tidak lagi mencukupi. 

4. Tata kerja dan peralatan kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan 

dalam ilmu kearsipan modern sebagai akibat dari pegawai-pegawai arsip 

yang tak cakap dan kurangnya bimbingan yang teratur. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diatas maka perlulah dipelajari, diatur, 

dan diperkembangkan pedoman-pedoman mengenai: 

1. Sistem penyimpanan warkat yang tepat bagi masing-masing instansi. 

2. Tata kerja penyimpanan dan pemakaian warkat. 

3. Penyusutan arsip secara teratur. 

4. Penataran pegawai-pegawai bagian arsip sehingga memiliki dan dapat 

mempraktekan pengetahuan dibidang kearsipan terbaru yang efisien. 

Sistem kearsipan yang baik itu, oleh Ig Wursanto(1991 :30-32) mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: 

a. Mudah dilaksanakan. 

b. Mudah dimengerti. 

c. Murah / ekonomis. 

d. Tidak memakan tempat. 

e. Mudah dicapai. 

f. Cocok bagi organisasi. 

g. Fleksibel atau luwes. 

h. Dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip. 

i. Mempermudah pengawasan. 

Untuk selanjutnya penulis akan membahas secara terperinci mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan pengolaan arsip, yaitu: 

1. Penerimaan dan pencatatan arsip. 

2. Penyimpanan arsip. 

3. Penyusutan arsip. 
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4. Fasilitas kearsipan. 

5. Pegawai kearsipan. Ig. Wursanto (1995 : 14)     

 

 

1.3. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

        Tujuan Praktek Lapangan khususnya di PT. Astra Internasional Tbk- Auto 

2000 Kertajaya adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai persyaratan akademik mata kuliah praktek Kerja Lapangan II 

(PKL II) Program Studi D3 Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran. 

2. Media untuk mengimplementasikan teori yang diperoleh dari bangku 

kuliah dan diterapkan pada perusahaan tempat pelaksanaan praktek kerja 

lapangan. 

3. Meningkatkan kompentensi, pemikiran yang lebih matang, memiliki 

ketajaman analisis terhadap masalah, dan cara pandang luas serta kritis 

yang nantinya akan berguna untuk melangkah ke dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

4. Mengetahui prosedur pengarsipan dan pengambilan berkas di divisi kasir 

Auto 2000 Cabang Kertajaya Surabaya. 

1.4. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

       Manfaat yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis memperoleh wawasan, pengetahuan dan pengalaman baru 

mengenai kegiatan administrasi dan perkantoran yang berlangsung di PT. 

Astra Internasional Tbk – Auto 2000 Kertajaya. 

2. Bagi Almamater sebagai media untuk meningkatkan kerjasama antar 

perusahaan dengan Universitas Airlangga khususnya Prodi Diploma III 

Manajemen Kesekretariatan dan Perkantoran Fakultas Vokasi. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk melaksanakan kegiatan 

yang serupa di waktu yang akan datang serta mengevaluasi sampai sejauh 
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mana kesesuaian kurikulum pendidikan yang telah diterapkan dengan 

kebutuhan tenaga kerja yang terampil di bidangnya. 

4. Untuk memperoleh pengalaman tentang dunia kerja secara nyata di 

lingkungan PT Astra International, Auto 2000 cabang Ketajaya Surabaya 

dan untuk  penerapan ilmu dibidang kesekretariatan dan perkantoran 

 

1.5. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di lingkungan PT Astra International 

Auto 2000 cabang Kertajaya Surabaya selama 3 (tiga) bulan mulai 25 Agustus 

sampai dengan bulan 29 Nopember 2014, dengan jam kerja Senin sampai 

Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16,00 WIB, sedangkan 

hari Sabtu jam kerja di perpendek mulai pukul 08.00 sampai dengan 13.00 

WIB. Pada PT Astra International Auto 2000 – TSO cabang Kertajaya 

terdapat beberapa bagian  yang saling bekerja saat transaksi penjualan 

kendaraan baru yang saling bekerja sama yakni: 

1. Kepala Cabang bertanggung jawab atas kantor cabang dan  

membawahi langsung kepala adminitrasi dan sales supervisor. 

2. Supervisor mengurusi aktivitas penjualan kendaraan baru yang 

dikerjakan oleh wiraniaga. 

3. Kepala Adminitrasi (ADH) mengawasi seluruh kegiatan adminitrasi 

yang bersangkutan dengan penjualan kendaraan. 

4. Bagian Billing Unit yang mengurusi segala sesuatu yang berhubungan 

dengan administrasi pembelian kendaraan baru. 

5. Bagian Kasir yang mengurusi segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keuangan perusahaan. 
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6. Wiraniaga, bertanggung jawab untuk mencari dan membantu 

pelanggan serta memback-up pelanggan yang datang ke show room 

untuk pembelian kendaraan baru. 

 

 

 

 Tabel 1.1 
 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

                            

NO KEGIATAN 

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER JANUARI 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1 

Pengajuan 
Permohonan 
ijin lokasi 
PKL                                                

    

2 
Penyusunan 
proposal 

                                                

    

3 Pembekalan                                                     

4 Pengesahan 
Proposal                                                 

    

5 

Pengajuan 
proposal dan 
surat 
pengantar ke 
perusahaan                                                 

    

6 Pelaksanaan 
PKL Ekstern                                                 

    

7 
Bimbingan 
penyusunan 
laporan PKL                                                 

    

8 
Penyusunan 
laporan dan 
revisi                                                 

    

9 Pengumpulan 
Laporan                                                 
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