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BAB 3  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan dan pengamatan dengan menggunakan 

metode observasi dan dokumentasi dalam penelitian ini berdasarkan sarana dan 

prasarana pengelolaan gedung arsip pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Timur dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pengelolaan gedung arsip di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur 

sudah sesuai dengan pengelolaan yang berlaku dan sesuai dengan 

peraturan.Pedoman yang ada dimana lokasi, kontruksi , ruang 

penyimpanan,suhu dan kelembapan , cahaya dan penerangan , dan 

angin:  

1) Lokasi 

   Lokasi gedung asrip sudah sesuai dengan ketentuan diantaranya 

   bebas dari banjir. 

2)  Kontruksi  

 Kontruksi terbuat dari beton sehingga bangunan tetap kuat dari 

 beberapa ancaman bencana . 

3)  Ruangan penyimpanan 

 Ruangan penyimpanan sudah sesuai dengan ketentuan yang 

 dibutuhkan di antaranya luasnya ruangan sehingga penyimpanan 

 tidak terganggu pada saat penyimpanan  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN... ELIKA DEWI LISTYANI



40 
 

4)  Suhu dan kelembapan  

 Suhu dan kelembapan sudah sesuai dengan ketentuan dan standard 

 yang berlaku sehingga terbebas dari  jamur dan ancaman lainnya 

5) Cahaya dan penerangan  

Cahaya dan penerangan sudah sesuai dengan standar yang 

ditentukan cahaya dan penerangan yang dibutuhkan tidak boleh 

terlalu terang dan tidak boleh terlalu dekat dengan box arsip. 

6) Agin 

Angin dimana angin juga merukan ancaman yang berbahaya 

sehingga dapat merusak dokumen jika tidak di jaga dengan baik. 

2. Pengelolaan sarana dan prasarana gedung arsip di PT PLN (Persero) 

Distribusi Jawa Timur. 

1) Rak ,lemari arsip , filing cabinet , ordner sudah sesuai dengan 

standar ketentuan Manajemen Kearsipan Modern tahun 2015 

2) Box  

Box Arsip sudah sesuai dengan standar ketentuan Kepta ANRI 

standar Nasional 

3.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk secara optimalnya sarana dan prasarana 

pengelolaan gedung asrip pada PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur di 

gedung arsip dapat dijaga lebih baik lagi sehingga ruangan penyimpanan arsip 

tetap terjaga dari kerusakan dan bencana yang tidak diinginkan ,dikarenakan 
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