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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pemmbahasan dari Manajemen Pengarsipan Dokumen 

Pengadaan (Procurement) Barang atau Jasa di Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Jawa Timur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam 

melaksanakan pengadaan barang atau jasa menerapkan prinsip GCG 

(Good Corporate Governance) dan prinsip pengadaan barang atau jasa 

yang diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 sebagai Instansi Negara 

terlebih dalam 2 aspek yaitu akuntabel dan transparan. 

2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam 

mendukung aspek akuntabel menerapkan sistem manajemen 

pengarsipan dokumen yang sangat baik dan mencanangkan program 

Jum’Arsip untuk mendukung pengarsipan dokumen, sehingga 

mendapat sertifikasi ISO:15489 tentang records management. 

3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam 

penerapannya di Fungsi Logistik masih belum bisa menerapkan sistem 

manajemen perngarsipan dan program Jum’Arsip dengan baik karena 

instensitas dalam pengadaan terlalu padat sehingga terjadilah 

penumpukan dokumen yang jika dalam jangka panjang akan 

berdampak pada sertifikasi ISO yang didapat. 

4. Program Jum’Arsip diccanangkan untuk mendukung dalam 

melakukakn pengarsipan dokumen, namun pada kondisi lapangannya 

masih belum bisa diterapkan dengan baik. 

 

3.2 Saran 

Berikut beberapa saran untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia Surabaya 

dalam manajemen pengarsipan dokumen pengadaan barang atau jasa:
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1. Penyusunan perapihan timeline pelaksanaan pengadaan barang atau 

jasa dengan mempertimbangkan sistem pengadaan yang berdasarkan 

MLBI dengan mengestimasi waktu selesai pegadaan supaya tidak 

terjadi intensitas pengadaan yang begitu padat. 

2. Fungsi Logistik sebagai pelaksana tugas pengadaan harusnya ketika 

setelah selesai melakukan pengadaan segera diurutkan sesuai dengan 

tanggal dan proses pengadaannya serta segera dimasukkan folder dan 

dinamai dengan pensil terlebih dahulu, setelah itu di cicil satu per satu 

untuk tiap harinya untuk di input ke BI RMS supaya nantinya tidak 

numpuk diakhir. 

3. Program Jum’Arsip harus bisa lebih diterapkan dengan lebih baik lagi 

dan melakukan himbauan pada setiap karyawan untuk benar-benar 

memanfaatkan hari Jum’At untuk mengarsip dokumen pekerjaan. 

4. Diberlakukannya audit internal terkait pengarsipan dokumen yang 

dilakukan dalam rentan waktu 1 tahun setidaknya minimal sekali demi 

menunjang untuk mempertahankan sertifikasi ISO:15489 yang telah 

didapat. 
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