
40 

 

BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab 2, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Proses pengelolaan naskah dinas dan produk hukum pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo dimulai dari proses penciptaan, 

pencatatan, penyimpanan dan penyusutan. Di dalam proses pengelolaan 

terdapat perbedaan proses penyimpanan arsip surat dinas dan produk 

hukum dengan jenis arsip. Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya 

Darmo penyimpanan surat dinas dan produk hukum disimpan dengan 

menggunakan kode klasifikasi, tidak menggunakan sistem kronologis. 

Jenis arsip yang lain menggunakan penyimpanan dengan kode klasifikasi 

dan sistem penyimpanan secara kronologis. Dalam pelaksanaan 

pengelolaan dokumen penata madya kearsipan mengalami hambatan 

dalam proses pengelolaan dokumen yaitu kurangnya tenaga ahli pada 

bidang kearsipan hanya terdapat 1 (satu) orang yang bertanggung jawab 

atas kearsipan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo dengan 

latar belakang bukan dari bidang kearsipan. 

2. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo mengelola beberapa 

dokumen yaitu Jaminan, Beban Usaha Belanja Modal (BUBM), Jasa 

Konstruksi (Jakon), Kepesertaan, Surat Dinas dan Produk Hukum. Dalam 

pengelolaan dokumen dilakukan oleh sekretaris dan penata madya 
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kearsipan. Sekretaris bertanggung jawab atas semua surat masuk dan surat 

keluar, sedangkan penata madya kearsipan bertanggung jawab atas semua 

penyimpanan dokumen yang berada di ruang asrip. 

3.2 Saran 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan 

dokumen pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo, maka terdapat 

beberapa saran yang sekiranya bermanfaat atau berguna bagi perusahaan, antara 

lain: 

1. Pada deskripsi hasil yang sudah dibahas terdapat proses pengelolaan 

dokumen ada yang berbeda antar penyimpanan naskah dinas dan produk 

hukum dengan jenis arsip lainnya. Seharusnya di dalam sebuah organisasi, 

sistem penyimpanan arsip harus sama antara arsip yang satu dengan arsip 

yang lainnya. Apabila sistem penyimpanan arsip sama maka 

mempermudah untuk penemuan kembali. 

2. Ruang penyimpanan arsip tidak terlalu besar karena tidak dapat memuat 

dokumen yang ada. Seharusnya ada penambahan ruang arsip agar dapat 

memuat semua dokumen. 

Ruang penyimpanan arsip tidak aman karena tidak dijaga khusus dan pintu 

ruang arsip selalu terbuka. Seharusnya ruang arsip harus dijaga dan pintu 

ruang arsip harus tekunci sehingga kerahasiaan dan keamanan dokumen 

tetap terjaga. Seharusnya apabila ada karyawan yang ingin mengambil 

dokumen harus melalui  petugas arsip, agar dokumen tidak 

disalahgunakan.  
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