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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada unit 

Sekretariat dan Kearsipan PT Varia Usaha selama tiga bulan serta berdasarkan 

pembahasan Pengelolaan Asip Aktif pada Unit Sekretariat dan Kearsipan  yang 

telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Arsip merupakan sarana informasi yang sangat dibutuhkan bagi instansi 

perusahaan. 

2. Pengelolaan Arsip Aktif pada Unit Sekretariat dan Kearsipan PT Varia 

Usaha, dibuat mencangkup dengan proses pemindahan, penerimaan, 

pengelolaan, peminjaman, penyusutan, pemusnahan, penggandaan, 

penyelesaian arsip hilang dan perawatan arsip pada perusahaan Pada 

prosedur penyimpanan arsip mengalami kendala yaitu masih terdapat 

kardus-kardus yang diletakkan dilantai dan belum mendapat perhatian 

maksimal karena ruang penyimpanan yang masih tercampur dengan alat-

alat kantor lainnya. 

3. Untuk pemindahan dokumen sifatnya internal, yaitu dari unit pengelola ke 

unit kearsipan dilingkungan perusahaan. Pemindahan arsip inaktif 

menurut jangka waktu atau periode tersebut dapat dilakukan sekurang-

kurangnya 3 bulan sekali. 

4. Pengelolaan Arsip Aktif dibuat berdasarkan Prosedur agar penyimpanan 

arsip dapat terjaga dengan baik sehingga dapat terjamin penyimpanannya 

dan untuk mencarinya lagi tidak membutuhkan waktu yang lama. 

5. Dalam tempat penyimpanan arsip aktif, suhu dalam penyimpanan tersebut 

juga harus diperhatikan dan sesuai agar arsip tetap terjaga dengan baik. 
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6. Karyawan Unit Sekretariat dan Kearsipan bila ingin mencari arsip yang 

diperlukan di ruang penyimpanan maka meminta tolong kepada karyawan 

agar mudah untuk membantu mencari arsip tersebut. 

3.2 Saran 

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Varia Usaha 

terdapat beberapa saran atau bahan masukan yang bermanfaat bagi seluruh pihak 

yang bersangkutan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan selanjutnya. Adapun 

saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Pengelolaan arsip aktif memang sudah cukup baik dan sesuai dengan 

teori, namun lebih baik jika dilaksanakan dengan baik agar arsip tertata 

dengan rapi dan bisa ditemukan dengan cepat pada saat diperlukan.  

2. Memahami dengan sungguh-sungguh pengelolaan arsip aktif yang tepat 

agar tidak terjadi kesalahan dan kerusakan pada arsip aktif yang 

disimpan. 

3. Mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang ilmu kearsipan yang ada 

di PT Varia Usaha. 

4. Sebaiknya perlu ada lemari tambahan untuk menyimpan arsip yang saat 

ini masih diletakkan di lantai agar dapat mencari arsip dengan mudah.s 

5. Petugas harus terbiasa menangani arsip sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan tata laksana surat dan kearsipan supaya pekerjaan dapat 

selesai dengan optimal. 

6. Sebaiknya ruang penyimpanan arsip perlu diperhatikan dengan cara 

ditata rapi agar tidak terjadi kerusakan. 

7. Suhu pada ruang penyimpanan arsip harus diperhatikan dan di jaga 

kelembabannya agar arsip tetap terjaga dengan baik. 

8. Perlunya mengikuti seminar ataupun pelatihan kearsipan untuk 

meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia. 
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