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ABSTRAK 
 
Mohammad Heru Setiawan, Sistem Manajemen Kearsipan pada Unit Kerja PT. Bank 
Panin Tbk. Kantor Cabang Pembantu Surakarta, Laporan Tugas Akhir, Program Studi 
Manajemen Administrasi, Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tahun 2009, 46 lembar. 
 
Laporan tugas akhir ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen 
kerasipan pada unit kerja PT. Bank Panin Tbk. Kantor Cabang Pembantu Surakarta. 
 
Yang menjadi landasan teori dari penulisan tugas akhir ini adalah buku-buku yang didalamnya 
terdapat pengertian mengenai bank dan jenis-jenisnya, sistem dan manajemen, arsip dan 
kearsipan. Pengertian sistem manajemen kerasipan adalah elemen yang saling terkait atau 
terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan merupakan proses kerjasama dengan dan 
melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasi khususnya dalam hal 
penyimpanan arsip. Sedangkan pengertian arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima 
oleh Lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah, maupun naskah-naskah yang dibuat dan 
diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun baik dalam 
keadaan tunggal maupun kelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan dalam 
rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.  
 
Landasan teori ini dibutuhkan untuk memberikan gambaran dan dukungan terhadap hasil 
pengamatan yang dilakukan oleh penulis. Pengamatan juga memberikan dukungan terhadap 
teori, dengan kata lain teori dan pengamatan saling memberikan dukungan dan manfaat. 
 
Penulisan tugas akhir ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif. Jenis pengamatan deskriptif 
adalah pengamatan yang dilakukan terhadap variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan 
atau menghubungkan dengan variable yang lain. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 
dipergunakan oleh penulis ada 2 macam yaitu teknik wawancara (interview) dan observasi 
langsung (pengamatan). Metode analisis data yang digunakan oleh penulis ada 3, yaitu reduksi 
data, sajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi. 
 
Hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis selama kurang lebih 1 bulan menunjukkan bahwa 
sistem manajemen kearsipan pada unit kerja merupakan sistem yang terdiri dari sistem 
pemberkasan, media simpan dan penulisan label, sarana simpan, inventarisasi arsip dan 
penyusutan arsip. Sistem manajemen kearsipan pada unit kerja di PT. Bank Panin Tbk. Kantor 
cabang pembantu Surakarta merupakan sistem yang baik, sederhana dan tidak berbelit-belit. 
Dengan memiliki sistem pemberkasan yang baik maka pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan 
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mudah, begitu juga halnya dengan perawatan dan penemuan kembali arsip dapat dilakukan 
dengan cepat dan mudah. 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Mohammad Heru Setiawan, Filing Management System on Work Unit PT. Bank Panin 
Tbk. Branch office of Surakarta, Final Project Report, Management Studies Program 
Administration, Diploma III Program of Faculty of Social and Political Sciences, 
University of Sebelas Maret, Surakarta, 2009, 46 sheets.  
 
Task of this final report is written with the aim to find out how the management system at the 
work unit kerasipan PT. Bank Panin Tbk. Branch office of Surakarta.  
 
Which underlies the theory of writing this final duty is to the books in which there is 
understanding of the bank and the type-type, and management systems, archives and archivist. 
Understanding kerasipan management systems are interrelated elements or integrated to achieve 
the intended objectives and the process of cooperation with and through people and groups to 
achieve organizational goals, especially in terms of file storage. While understanding the archive 
are manuscripts that are made and accepted by the Institute of State and Government agencies, as 
well as texts that are made and accepted by private bodies and / or individuals, in any form 
patterns both in a single state or group in order implementation of government activities and in 
the framework of the implementation of national life.  
 
The foundation of this theory is needed to provide an overview and support of the observations 
made by the author. The observations also provide support to the theory, in other words the 
theory and observations provide mutual support and benefits.  
 
The writing of this final task using descriptive observation types. Type a descriptive observations 
are observations made on independent variables that is, without making comparisons or connect 
with other variables. While data collection techniques used by the author there are 2 kinds of 
interview techniques (interviews) and direct observation (observation). Data analysis methods 
used by the authors is 3, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions and 
verification.  
 
Observations the author has done for about 1 month showed that the archival management 
systems at the work unit is a system consisting of pemberkasan system, the media store and 
writing labels, store facilities, inventory and depreciation records archive. Archival management 
systems at the work unit in PT. Bank Panin Tbk. Surakarta branch offices is a good system, a 
simple and straightforward. By having a good system then pemberkasan archive management 
can be done easily, as well as the maintenance and recovery of the archive can be done quickly 
and easily. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap instansi atau lembaga, baik instansi pemerintah maupun swasta tentu 

melaksanakan berbagai macam pekerjaan kantor (office work) itu antara lain : mencatat, 

mengetik, menghitung, mengirim menyimpan warkat, mengolah, menggandakan warkat dsb. 

Salah satu pekerjaan kantor yang banyak dilakukan oleh setiap instansi atau lembaga 

ialah menyimpan warkat, dokumen atau surat-surat lainnya. Aktivitas yang berhubungan dengan 

penyimpanan warkat atau dokumen ini sering disebut administrasi kearsipan atau sering disebut 

secara singkat dengan istilah kearsipan. Dalam istilah yang lebih populer, administrasi kearsipan 

atau kearsipan ini sering disebut dengan istilah filing. 

Informasi yang sangat penting bagi dunia bisnis adalah rekaman dari kegiatan bisnis itu 

sendiri. Jadi rekaman dari kegiatan bisnis terdapat pada arsip. Karena semakin rumitnya 

pekerjaan kantor baik jumlahnya maupun mutunya, kantor ( organisasi ) harus melakukan 

pekerjaan kantor untuk mengelola rekaman informasi yaitu tata kearsipan.  

Istilah arsip bisa mengandung berbagai macam pengertian yang dipengaruhi oleh segi 

peninjauan, sudut pandang dan atau pembatasan ruang lingkupnya. Secara etimologis istilah 

arsip dalam bahasa Inggris yaitu “archive”, dan dalam bahasa Belanda “archief”, berasal dari 

kata “arche” bahasa Yunani yang berarti permulaan. Kemudian kata “arche” berkembang 

menjadi kata “taarchia” yang berarti catatan. 

Kearsipan mempunyai peranan di dalam administrasi, peranan kearsipan dalam 

administrasi ialah sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam rangka melakukan kegiatan 

perencanaan, penganalisaan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, pembuatan 

laporan penilaian, pengendalian dan pertanggungan jawaban dengan setepat-tepatnya. Arsip 

1 
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merupakan sarana penting administrasi dan kebutuhan utama untuk perkembangan organisasi, 

karena arsip merupakan data dan informasi yang sangat penting yang tidak pernah kering. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam era globalisasi saat ini, pada umumnya 

setiap kegiatan operasional dan non operasional akan memberikan dampak positif terhadap 

kelancaran maupun kemudahan, namun dapat pula dimungkinkan terjadi suatu dampak negatif 

yang harus segera diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Keberhasilan 

perusahaan tidak hanya diliat dari kemampuannya untuk memperoleh keuntungan namun harus 

diimbangi kegiatan pengelolaan kearsipan yang sistimatis, efisien dan praktis yang saling 

mendukung antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan 

sebagai lembaga perbankan yang terpercaya. 

Atas berbagai pertimbangan diatas, maka penulis memilih PT. Bank Panin Tbk. 

Surakarta sebagai tempat penelitian, alasannya karena PT. Bank Panin Tbk. Merupakan salah 

satu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak, yang tentunya dalam kegiatan pelayanan 

tersebut tercipta arsip-arsip. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

pengamatan dengan judul “SISTEM MANAJEMEN KEARSIPAN PADA UNIT KERJA DI PT. 

BANK PANIN Tbk. KANTOR CABANG PEMBANTU SURAKARTA”.   

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini, yaitu : 

“Bagaimana Sistem Manajemen Kearsipan pada Unit Kerja di PT. Bank Panin Tbk. Cabang 

Pembantu Surakarta ?” 

 

C. Tujuan Pengamatan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut : 

1.  Tujuan Operasional  

Untuk mengetahui bagaimana sistem manajemen kearsipan pada unit kerja di PT. Bank 

Panin Tbk. Surakarta. 
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2. Tujuan Fungsional 

Penelitian ini bertujuan agar hasilnya dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang 

berkepentingan, bagi para pembaca maupun bagi PT. Bank Panin Tbk. sendiri, baik itu 

sebagai pengetahuan, masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan yang 

berhubungan dengan kegiatan penyimpanan arsip. 

3. Tujuan Individual 

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya ( A. Md. ) dalam bidang Manajemen 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN 

 
 Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian bank, pengertian 

sistem dan manajemen, dan pengertian arsip dan kearsipan. 

 

A. Pengertian dan Jenis Bank 

1. Pengertian Bank 

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga 

dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, 

memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti 

pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. 

Didalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

tentang perbankan (Kasmir. 2004:23), yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” 

Sedangkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3. 2002:34), “Bank 

adalah badan usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam 
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masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan 

peredaran uang.” 

Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa Bank adalah 

Badan keuangan yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup 

orang banyak. 

2. Jenis-jenis Bank 

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan 

yang diatur dalam Undang-undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum 

keluar Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-

undang nomor 14 tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama 

atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. 

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan 

bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah 

produk yang dapat ditawarkan maupun  jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan 

kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte 

pendiriannya. 

Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani 

apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu. Jenis perbankan juga dibagi 

ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli. 

 

1) Dilihat dari Segi Fungsinya 

Jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari : 

a. Bank Umum 
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan  prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah 
umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula 
dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah. Bank umum sering 
disebut bank komersil (commercial bank) 

b. Bank Perkreditan rakyat (BPR) 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
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tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR 
jauh lebih sempit jika dibandingkan denagn kegiatan bank umum.  

 

2). Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki 

bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham 

yang dimiliki bank yang bersangkutan. 

a. Bank milik pemerintah 
Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. 
 
 

b. Bank milik swasta nasional 
 Bank ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional 
serta akte pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 
keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. 

   Contoh bank milik swasta nasional antara lain : 
ü Bank Central Asia 
ü Bank Danamon 
ü Bank Lippo 

  c. Bank milik koperasi 
 Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan 
hokum koperasi. Sebagai contoh adalah : 

ü Bank Umum Koperasi Indonesia 
  d. Bank milik asing 

 Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 
milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannyapun dimiliki oleh 
pihak luar negeri. 

  Contoh bank asing antara lain : 
ü City Bank 
ü American Express Bank 
ü Bank of Tokyo 
ü European Asian Bank 

e. Bank milik campuran 
Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga 
negara Indonesia. 

Contoh bank campuran antara lain : 
ü Mitsubishi Buana Bank 
ü Ing Bank 
ü Bank Merincorp 

 
3) Dilihat dari Segi Status 
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 Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umu 

dapat dibagi ke dalam 2 macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian 

berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut 

 Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam 

melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas 

pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-

penilaian dengan kriteris tertentu.  

Status Bank yang dimaksud adalah : 
a. Bank  devisa 

 Merupakan Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau 
yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer 
keluar negeri. Persyaratan untuk menjadi Bank devisa, di mana transaksi yang 
dilakukan masih dalam batas-batas Negara. 

 
b. Bank non devisa 

 Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi 
sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank 
devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada  bank devisa, di mana 
transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas Negara. 

 
4) Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual 

maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok, yaitu : 

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional 
  Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang 
berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa 
Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. 

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah 
  Bank berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia. 

Namun duluar negeri terutama di Negara-negara Timur Tengah bank yang 
berdasarkan Prinsip Syariah sudah berkembang pesat sejak lama. 
 

3. Kegiatan-kegiatan Bank 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagai lembaga keuangan, kegiatan 

sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perdagangan atau 

perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan adalah 

membeli uang (menghimpun dana) dan menjual uang (menyalurkan dana) kepada 

masyarakat umum. 
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Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum 

dengan kegiatan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank 

perkreditan rakyat. Artinya produk ditawarkan oleh bank umum mempunyai kebebasan 

untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat mempunyai 

keterbatasan tertentu, sehingga kegiatannya lebih sempit. 

Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah : 

1). Kegiatan-kegiatan Bank Umum 
a. Menghimpun dana dari masyarakat (Funding) dalam bentuk : 
 1. Simpanan Giro (Demand Deposit) 
 2. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 
 3. Simpanan Deposito (Time Deposit) 
b. Menyalurkan dana ke masyarakat (Lending) dalam bentuk : 
 1. Kredit Investasi 
 2. Kredit Modal Kerja 
 3. Kredit Perdagangan 
c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti : 
 1. Transfer (Kiriman Uang) 
 2. Jual beli surat berharga 
 3. Menerima setoran-setoran seperti 

ü Pembayaran pajak 
ü Pembayaran telepon, listrik dan air 
ü Pembayaran uang kuliah 

    4. Melayani pembayaran-pembayaran seperti : 
ü Gaji, Pensiun, Honorarium 
ü Pembayaran deviden 
ü Pembayaran kupon 
ü Pembayaran bonus/hadiah 

    5. Cek Wisata (Travellers Cheque), dll. 
 
 

B. Pengertian Sistem dan Manajemen 

1. Pengertian Sistem  

Istilah sistem bukanlah hal yang asing bagi sebagian besar orang. Secara umum, 

didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur 

saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. 

Sistem dalam konsep SIM, Abdul Kadir (2002:54) “Sistem adalah sekumpulan 

elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan”. 
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Dari pengertian diatas Abdul Kadir menjelaskan jika dalam suatu sistem terdapat 

elemen yang tidak memberikan manfaat dalam mencapai tujuan yang sama, maka elemen 

tersebut dapat dipastikan bukanlah bagian dari sistem. 

 Menurut Robert G. Murdick (1984:16) “Sistem adalah seperangkat element yang 
membentuk kegiatan atau prosedur bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan atau tujuan-
tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan atau barang dalam waktu rujukan tertentu 
untuk menghasilkan informasi atau energi  atau barang.” 

 Sedangkan sistem menurut Gordon B. Davis (1995:65) menyatakan “Sebuah 
sistem terdiri dari bagian-bagian saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai 
beberapa sasaran atau maksud tertentu. Model dasar sebuah sistem menurut Davis adalah 
masukan, pengolahan dan pengeluaran.” 

 Menurut Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo (1979:9) “Sistem adalah setiap 
sesuatu yang terdiri atas obyek-obyek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang 
bertata-kaitan dan bertata-hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur 
tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu.” 

 Menurut The Liang Gie (1979:219) system yang diterjemahkan “sistim” adalah 

“suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan untuk melaksanakan 

sebuah fungsi.” 

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Sistem adalah 

suatu rangkaian unsur-unsur yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai 

suatu tujuan. 

2. Pengertian Manajemen 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Manajemen diterjemahkan sebagai 

proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. 

 Dan menurut Paul Hersey dan Kenneth Blandchard (1986:3) “Manajemen adalah 

proses kerjasama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk mencapai tujuan 

organisasi.” 

 T. Hani Handoko (2001:10) mengartikan manajemen sebagai seni mengandung 
arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau keterampilan pribadi. Suatu proses adalah cara 
sistematis untuk melakukan pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan 
manajemen yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk 
menentukan, menginterprestasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses kerjasama 

dengan proses penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan. 

 
 

C. Pengertian Kearsipan dan Pengolahan Arsip 
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1. Arsip 

 Menurut A. W. Wijaya (1986:92), “arsip adalah tulisan yang dapat memberikan 
keterangan tentang kejadian-kejadian dan pelaksanaan organisasi, yang dapat berwujud surat-
menyurat data, dan bahan-bahan yang dapat berbicara dan dapat memberi keterangan yang 
jelas dan tepat.” 

 Sedangkan menurut  Wursanto (1991:19) , “Arsip adalah naskah-naskah yang 
dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah, maupun naskah-
naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swasta dan/atau perorangan, dalam 
bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.” 

 Definisi yang lain didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “arsip adalah dokumen 

tertulis, lisan, atau bergambar dari waktu yang lampau, disimpan dalam media tulis atau 

elektronik biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat 

khusus untuk referensi.” 

Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Arsip adalah 

dokumen tertulis, lisan atau bergambar yang dibuat oleh lembaga Negara dan badan-badan 

pemerintah atas kejadian-kejadian dari masa yang telah lampau. 

2. Kearsipan 

Pengertian Kearsipan menurut MN. Maulana (1974:63) “Kearsipan adalah hasil 
dari suatu proses pengklasifikasikan atau penggolongan dalam menyusun atau menyimpan 
serta memelihara sedemikian rupa, sehingga tiap benda yang disimpan itu dengan cepat dan 
mudah dapat diketemukan kembali dari tempat penyimpanan bila diperlukan.” 

Sedangkan menurut Basir Barthos (1997:43) “filling adalah proses pengaturan dan 

penyimpanan bahan-bahan secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dengan mudah 

dan dapat cepat ditemukan setiap kali diperlukan.” 

Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa kearsipan 

adalah kegiatan pengurusan arsip dengan menggunakan suatu sistem tertentu, sehingga dapat 

diketemukan kembali dengan mudah apabila setiap kali diperlukan. 

3. Pengelolaan Arsip 

 Menurut Sularso Mulyono(1985: 84), pengelolaan arsip memiliki pengertian yang 
sama dengan manajemen kearsipan. Pengertian pengelolaan arsip adalah proses kerjasama 
dalam mengelola arsip dalam sebuah badan atau organisasi dengan proses penggunaan 
sumber daya yang efektif untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian manajemen 
kearsipan adalah  proses penataan arsip yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan untuk menentukan, menginterprestasikan, dan mencapai 
tujuan-tujuan organisasi.  
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Sebagai pusat ingatan tentang kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung dan tempat 

untuk mencari beberapa keterangan yang diperlukan bagi tindakan atau putusan yang akan 

datang dalam sesuatu instansi maka arsip harus diatur dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. 

  Mulyono Sularso akan membahas secara lebih terperinci mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pengelolaan arsip, yaitu : 

1. Penerimaan dan pencatatan arsip  

2. Penyimpanan arsip 

3. Penyusutan arsip. (Mulyono Sularso, 1985 : 120) 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. Penerimaan dan Pencatatan arsip 

   Menurut Sularso Mulyono (1985:85) “pengertian dari penerimaan arsip adalah proses 
penerimaan surat oleh petugas kearsipan baik antar bagian maupun dari luar pihak organisasi, 
sedangkan pengertian dari pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur mengenai arsip 
baik surat keluar maupun surat masuk untuk mengetahui secara pasti jumlah arsip yang telah 
terkumpul dalam suatu organisasi.”  

   Kegiatan penerimaan arsip ini merupakan kegiatan yang pertama dilakukan dalam 

pengelolaan arsip. Petugas arsip menerima surat-surat yang masuk baik antar bagian maupun 

dari pihak luar organisasi. 

   Sebelum petugas kearsipan menyimpan surat-surat yang masuk, maka kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan adalah memeriksa, mengindeks, menyortir, dan meletakkan 

surat. Surat-surat yang masuk pertama-tama diperiksa lebih dahulu dengan membaca sampul 

surat agar diketahui tujuan surat tersebut. Setelah dibaca kemudian diindeks dengan 

memberikan tanda atau klasifikasi 

   Setelah surat diterima dan dibaca, surat dicatat dalam kartu arsip (buku agenda) 

dengan tujuan untuk mengetahui jumlah surat yang masuk dan yang keluar tempat 

penyimpanan surat dan untuk memudahkan pencarian suatu surat yang diperlukan. 

   Selain dicatat dalam buku agenda, surat-surat yang masuk dapat juga dicatat pada 

kartu kendali khususnya untuk mencatat surat-surat yang tergolong penting, cara dan sarana 

pencatatan disesuaikan dengan sifat surat. Pencatatan pada buku agenda yang dilakukan oleh 

instansi yang belum menerapkan kartu kendali dan surat-surat yang dicatat dalam buku 

agenda hanya surat-surat yang penting saja dan perlu disimpan lama. 

2. Penyimpanan arsip 
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   Menurut A. Widjaja (1986:95) pengertian penyimpanan adalah kegiatan menyimpan 

semua data yang telah diterima dan dicatat oleh petugas arsip dalam suatu organisasi. 

   Arsip-arsip yang diterima atau dihasilkan oleh suatu organisasi diselesaikan oleh 

pengelola arsip, maka kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan penataan arsip yang menuju 

pada penyimpanan benda-benda arsip. Penyimpanan arsip merupakan kegiatan yang sangat 

penting dalam pelaksanaan administrasi kearsipan. 

   A. Widjaja (1986:104) mengemukakan bahwa penataan arsip bertujuan untuk :  
1. Menyimpan bahan arsip yang masih mempunyai nilai guna pakai yang sewaktu-waktu 

diperlukan bagi pemecahan suatu persoalan atau proses pekerjaan. 
2. Menyimpan bahan arsip atau dokumen dengan system tertentu sehingga apabila 

diperlukan dengan cepat dapat ditemukan kembali. 
3. Menjaga dan memelihara fisik arsip atau dokumen agar terhindar dari kemungkinan 

rusak, terbakar atau hilang. 
a. Azas-azas Penyimpanan Arsip  

   Prinsip penyimpanan arsip adalah aman, awet, uptodate dan efisiensi. 

Penyelenggaraan kearsipan tiap organisasi (kantor) berbeda-beda sesuai kebutuhannya 

seperti yang dikemukakan oleh A. Widjaja (1986:105-106) yaitu : 

  1)  Azas Sentralisasi 
   Penyimpanan arsip dengan azas sentralisasi yaitu penyimpanan arsip yang 

dipusatkan pada suatu unit tersendiri bagi semua arsip yang terdapat pada organisasi 
tersebut. Jadi tiap unit kerja tidak menyelenggarakan kegiatan kearsipan sendiri-sendiri. 

 2)  Azas Desentralisasi 
   Penyelenggaraan penyimpanan dengan azas desentralisasi berarti tiap unit kerja 

menyelenggarakan kegiatan kearsipan sendiri-sendiri. 
 3.)  Azas Kombinasi Sentralisasi-Desentralisasi 
   Yang dimaksud dengan azas kombinasi sentralisasi-desentralisasi adalah 

penyimpanan arsip untuk beberapa unit kerja disentralisir sedangkan untuk unit-unit kerja 
yang mempunyai spesifikasi tersendiri dimungkinkan menyelenggarakan sendiri-sendiri 
penyelenggaraan penyimpanan arsipnya. 

   Penyimpanan dengan azas gabungan ini dimaksudkan agar kelemahan-kelemahan 
pada penyelenggaraan penyimpanan kedua azas tersebut (Sentralisasi-Desentralisasi) 
dapat ditiadakan. 

 

b. Sistem Penyimpanan Arsip 

   Menurut Ig. Wursanto (1991:87-88) penyimpanan arsip hendaknya dilakukan 
dengan memperhatikan suatu system tertentu yang memungkinkan: 

 1. Penemuan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. 
 2. Pengambilan arsip dari tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah. 

3. Pengembalian arsip ke tempat penyimpanan dapat dilakukan dengan mudah. 
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   Dengan cara demikian arsip tidak akan mudah dan cepat rusak karena sering 

diambil dari tempat penyimpanan. 

   Menurut The Liang gie (1990:147-148) dengan singkat proses penyimpanan arsip 
adalah sebagai berikut : 

 1. Pembacaan surat dan pembuatan tanda 
 Kalau diujung kiri surat sudah ada kalimat yang menunjukan pokok suratnya, maka 

salah satu perkataan yang merupakan intinya hendaknya digaris dibawahnya dengan 
plot merah. 

 2. Pencatatan dalam kartu  
 Setelah ditentukan nama orang / organisasi atau pokok soalnya, lalu dilakukan 

pencatatan pada kartu arsip. Lalu kartu ini disusun menurut abjad, antara abjad satu 
dengan yang berikutnya sebaiknya diberi kartu batas. Ini akan lebih mempercepat 
dalam mencari sesuatu kartu. 

 3. Penyimpanan dalam berkas. 
 Berkas yang lebih praktis adalah tanpa jepitan ini akan mengurangi waktu dan tenaga 

dalam membuat lubang pada surat-surat dan memasangkannya dalam jepitan 
 

 

c. Prosedur Penyimpanan 

   Agar penyimpanan warkat dapet berjalan dengan mudah, lancer dan tepat warkat-

warkat yang disimpan perlu persiapan terlebih dahulu. Persiapan dalam penyimpanan 

warkat meliputi : memisah-misahkan (segregating) warkat, meneliti, mengklasifikasi, 

mengindeks, mempersiapkan tunjuk silang, menyusun warkat-warkat yang siap akan 

disimpan dan memasukkan warkat / menyimpan, A. W. Widjaja (1993:177-184) 

 1. Memisah-misahkan 

 Memisah-misahkan warkat merupakan pekerjaan menyortir untuk memisahkan dan 

mengelompokan warkat, dari warkat atau surat masuk kemudian warkat-warkat itu 

dikelompokkan menurut subjek seperti yang tercantum dalam kartu kendali. 

 2. Meneliti warkat yang akan disimpan 

 Warkat-warkat yang sudah sampai diunit kearsipan sebelum diadakan penyimpanan 

perlu diadakan penelitian terlebih dahulu, apakah warkat-warkat yang akan disimpan 

sudah ada tanda-tanda (disposisi) dengan yang berwenang yang menyatakan bahwa 

warkat tersebut benar-benar sudah boleh disimpan dan apakah sudah di indeks atau 

belum. 

 3. Mengklasifikasi 
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  Warkat-warkat yang akan disimpan harus diklasifikasi lebih dahulu menurut 

permasalahannya untuk menentukan klasnya (subjek). Secara cermat kode 

dicantumkan pada suratnya di belakang indeks, pada ujung kanan bawah. Sebenarnya 

subjek dan kode untuk masing-masing sudah dicantumkan pada kartu kendali. 

 4. Mengindeks (Indexing) 

  Mengindeks adalah cara menemukan dan menentukan ciri atau tanda dari suatu 

warkat, yang akan dijadikan sebagai tanda pengenal, petunjuk judul atau caption. 

 5. Menyiapkan lembar tunjuk silang 

  Lembar tunjuk silang berfungsi sebagai pembantu dalam penyimpanan warkat 

maupun dalam penemuan kembali sewaktu-waktu warkat tersebut diperlukan. Judul 

yang dipergunakan pada lembar tunjuk silang adalah judul yang kedua. 

 6. Menyusun warkat-warkat yang siap akan disimpan 

  Warkat-warkat yang akan disimpan hendaknya sudah dalam keadaan disortir dan 

disusun menurut system filing yang dipergunakan. Kelompok warkat yang akan 

disimpan pada tempat penyimpanan warkat yang paling dekat, ditempatkan pada 

susunan paling atas. 

 7. Memasukkan / menyimpan warkat 

  Setelah disusun menurut kelompoknya, warkat-warkat tersebut siap untuk disimpan. 

3. Penyusutan Arsip 

Menurut Sularso Mulyono (1985:88) pengertian penyusutan arsip adalah kegiatan 

pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip dan  memusnahkan arsip sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

  Pada setiap unit yang ada di dalam suatu organisasi tentunya memiliki arsip. Dan 

arsip-arsip tersebut akan selalu bertambah dan berkembang sejalan dengan perkembangan 

organisasi tersebut. Tidak selamanya arsip-arsip harus disimpan terus di dalam tempat 

penyimpanan. Kalau semua arsip harus disimpan terus, dapat dibayangkan bahwa kantor-

kantor akan dipenuhi oleh arsip.  

  Menurut Sularso Mulyono (1985;52) penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan 
arsip dengan cara : 
1. Memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dalam lingkungan 

lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan masing-masing. 
2. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
3. Menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan kepada Arsip Nasional. 
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 Penyingkiran atau pemusnahan arsip tanpa dikonsultasikan dengan “Rambu-rambu 

Penyusutan Arsip”, dapat diragukan kemanfaatannya atau bahkan sangat berbahaya bagi 

kemajuan suatu organisasi dan ada kemungkinan malahan lebih parah lagi. 

a. Pemindahan Arsip 

   Dengan demikian dalam penyimpanan arsip terdapat dua kegiatan pokok yaitu 

pemindahan dan pemusnahan. Seperti yang dikemukakan oleh Sularso Mulyono dalam 

pemindahan arsip terjadi dengan : 

  1) Pemindahan dari unit pengolah ke pusat penyimpanan arsip. 

  2) Pemindahan arsip-arsip statis ke Arsip nasional. 

  3) Pemindahan arsip yang tidak dipakai ke tempat pemusnahan. 

 

    Pemindahan arsip dari unit pengolah ke pusat penyimpanan arsip adalah dengan 

cara menyiangi (weeding) arsip yang telah habis jangka waktu penyimpanannya dan 

sudah tidak dipergunakan lagi. 

Dengan cara menyiangi arsip akan diperoleh : 

a) Arsip yang harus dipindahkan ke pusat penyimpanan 

b) Arsip yang akan dimusnahkan. 

 

 b. Pemusnahan Arsip 

   Pemusnahan arsip adalah tindakan menghancurkan secara fisik arsip-arsip yang 

sudah berakhir fungsinya dan sudah tidak memiliki nilai kegunaan lagi. 

   Penghancuran arsip harus dilakukan secara total, sehingga hilang sama sekali 

identitas arsip yang bersangkutan. Pelaksanaan pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan 

3 cara : 

  1) Pembakaran arsip 

  2) Penghancuran arsip dengan bahan kimia 

  3) Pencacahan arsip dengan mesin pencacah arsip. 

    Dalam pemusnahan arsip perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku 

yaitu : 

  1) Perlu membuat daftar pertelaan untuk arsip-arsip yang akan dimusnahkan 

  2) Harus dibuatkan berita acara pemusnahan 
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  3) Harus disaksikan oleh 2 (dua) orang pejabat yang berwenang. 

    Salah satu langkah yang harus dipenuhi atau ditempuh dalam melakukan 

penyusutan arsip adalah menentukan penggolongan warkat 

 

E. Metode Pengamatan 

1. Lokasi Pengamatan 

Dalam pengamatan ini lokasi yang dipilih adalah PT. Bank Panin Tbk. Kantor 

Cabang Pembantu Surakarta, dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a. Penulis tertarik melakukan pengamatan di PT. Bank Panin Tbk. Kantor Cabang 

Pembantu Surakarta untuk mengetahui bagaimana Sistem Manajemen Kearsipan pada 

Unit Kerja. 

b. Penulis diberi izin dan kesempatan untuk mengadakan pengamatan di PT. Bank Panin 

Tbk. Kantor Cabang Pembantu Surakarta. 

 

 

2. Jenis Pengamatan 

   Jenis pengamatan ini termasuk jenis pengamatan deskriptif yang menggambarkan 

tentang manajemen kearsipan pada unit kerja di PT BANK PANIN Tbk cabang pembantu di 

Surakarta. Jenis pengamatan diskriptif adalah pengamatan yang dilakukan terhadap variable 

mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain. 

 

3. Sumber Data  

Dalam Pengamatan ini data diperoleh dari berbagai sumber, yaitu : 

a. Sumber data primer 

     Yaitu data yang dikumpulkan dari sumber secara langsung melalui wawancara kepada 

pegawai PT. Bank Panin Tbk. Kantor Cabang Pembantu Surakarta yang bertugas untuk 

mengurus kearsipan, berkaitan dengan prosedur penyimpanan yang kemudian diolah oleh 

peneliti. 

b. Sumber data sekunder 

     Yaitu sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui buku-buku dan 

keterangan lainnya yang berupa referensi tentang perbankan. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi langsung melalui magang atau praktek kerja lapangan di PT. Bank Panin Tbk. 

Kantor Cabang Pembantu Surakarta. 

b. Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

lisan melalui komunikasi lansung dan berhadapan langsung dengan responden yang dapat 

memberikan keterangan. 

c. Studi kepustakaan yaitu suatu upaya untuk mempelajari secara ilmiah dan teoritis dari 

berbagai literature dan buku-buku acuan yang ditulis oleh para ahli dan tokoh-tokoh lain 

yang berkaitan dengan pokok pembahasan dari pelaksanaan pengamatan ini. 

 

5. Metode Pengambilan Sampel 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 

purposive sampling. Pilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki 

data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, 

penulis memilih informan yang dianggap mengetahui informasi tentang sistem manajemen 

kearsipan pada unit kerja secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data 

yang mantap. Untuk mengetahui informasi tersebut penulis melakukan wawancara dengan 

staff pegawai dan observasi langsung. Adapun informannya adalah Pimpinan Bagian 

Kearsipan PT. Bank Tbk yaitu Bapak Syarif P. H.  

6. Metode Analisis Data 

Analisa data dipergunakan untuk menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang 

diperoleh dari data-data yang terkumpul guna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan 

dalam pengamatan. Tujuan analisa adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasi. 

Dalam proses analisis terdapat 3 (tiga) komponen utama yang harus benar-benar 

dipahami. Komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi, tak bisa dipisah-

pisahkan dari kegiatan pengumpulan data. Oleh karena itu sering dinyatakan bahwa proses 

analisis dilakukan di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Komponen 

tersebut yaitu : 

a. Reduksi data 
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Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari fieldnote. Pada 

waktu pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan 

dari catatan data yang diperoleh di lapangan. 

b. Sajian data 

Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis, sehingga bila dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan 

memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis berdasarkan pemahamannya 

tersebut. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan 

sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi 

mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan 

yang ada. 

c. Penarikan simpulan dan verifikasi 

Simpulan perlu diverifikasi agar cukup dan benar-benar bisa 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk 

tujuan pemantapan, penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat 

pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan 

melihat kembali sebentar pada catatan lapangan. Verifikasi dapat berupa kegiatan yang 

dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian.  

Model analisis interaktif 

   Bagan 2.1 Model analisis interaktif 

  Sumber: H. B. Sutopo 
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7. Validitas Data 

 Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian 

menjadi lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. Menurut Patton (1984) ada 4 macam 

triangulasi menguji validitas data yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi 

metodologis, dan triangulasi teoretis. Triangulasi ini merupakan tehnik yang didasari pola 

fikir fenomelogi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang 

mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang atau penulis menggunakan beragam 

sumber data yang tersedia. Dari berbagai cara pandang tersebut akan bisa dipertimbangkan 

beragam fenomena yang muncul dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan yang lebih mantap 

dan lebih bisa diterima keberadaannya. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber 

yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang 

diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis ataupun sumber 

yang berbeda jenisnya. 
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Sumber : Bank Panin Tbk. 
BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI 
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A. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank PANIN Tbk 

Dalam Undang-undang pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 PT. Bank Panin Tbk 

atau lebih dikenal dengan Bank PANIN merupakan salah satu bank umum swasta di 

Indonesia di bawah Bank Indonesia sebagai Bank sentral. 

Bank Panin didirikan berdasarkan akta No. 85 tanggal 17 Agustus 1971 yang 

dibuat di hadapan Notaris di jakarta, kemudian diubah dengan akta No. 48 tanggal 10 April 

1972. Hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

No. 1121.1/22.1123 tanggal 23 April 1972 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik 

indonesia No. 45 tanggal 6 Juni 1972. 

Sedangkan bentuk perseroan (PT) memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank 

umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia denga SK. No. Kep. 

205/DDK/11/8/1971 tanggal 18 Agustus 1971 dan ijin sebagai bank devisa dengan surat 

keputusan dari bank Bank Indonesia No. 5/2-.Kep.Dir, tanggal 21 April 1972. 

Keberadaan Bank PANIN di Indonesia dimulai sekitar tahun 1968 atas himbauan 

Gubernur Bank Indonesia yang ditujukan kepada bank-bank swasta nasional agar saling 

menggabungkan diri untuk menjadi bank yang yang sehat dalam hal keuangan.  

Setahun setelah itu  pimpinan 4 bank swasta nasional yaitu : 

1. Bank Industri dan Dagang Indonesia, Jakarta 

2. Bank Kemakmuran, Jakarta 

3. Bank Buana Indonesia, Palembang  

4. Bank Raharja Makmur, Jakarta  

Menghadap Gubernur Bank Indonesia untuk memenuhi himbauan tersebut. 

Gubernur Bank Indonesia memberikan penjelasan mengenai keadaan 

perekonomian di Indonesia dan kebijaksanaan Bank Indonesia dalam memberikan 

bimbingan kepada bank swasta nasional guna penataan bank secara sehat dan juga 

dijelaskan secara terperinci mengenai persyaratan dan manfaat mengadakan merger. 

Merger adalah penggabungan usaha dengan hanya mempertahankan satu 

perusahaan saja. Perusahaan yang akan diambil akan kehilangan status hukumnya. 

Adapun syarat-syarat mengenai merger yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

yamg akan melakukan merger antara lain: 
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1. Menyusun rencana yang dapat diterima oleh peserta marger antara lain mengenai 

kebijaksanaan dan tujuan dari perusahaan tersebut. 

2. Menyelesaikan terlebih dahulu mengenai masalah pinjaman dan masalah solvabilitas 

dari perusahaan tersebut. 

3. Menambah modal yang sudah ada. 

Dari keempat bank tersebut, dua diantaranya yaitu Bank Industri dan Dagang 

Negara serta Bank Kemakmuran mengajak Bank Industri Jaya untuk melaksanakan merger, 

maka pada tanggal 17 Agustus 1971 bank dari hasil merger tersebut diberi nama PT. Bank 

Panin Tbk.  

Di dalam perkembangannya Bank Panin mengalami I kemajuan, dengan adanya 

penggabungan (merger) dari beberapa bank swasta, yaitu: 

1. PT. Bank Abadi Jaya, Bandung pada tanggal 16 Oktober 1972 

2. PT. Bank Kemakmuran, di Jakarta. 

3. PT. Bank Industri dan Dagang Indonesia, di Jakarta. 

4. PT. Bank Industri Djaya Indonesia, di Jakarta. 

5. PT. Bank Lingga Harta, di Cirebon. 

6. PT. Bank Pembangunan Ekonomi, di Semarang. 

Kemudian sejak itu dibuka Kantor Bank Panin Cabang Solo yang merupakan 

gabungan dari PT. Bank Lingga Harta dan PT. Bank Pembangunan Ekonomi pada tanggal 

22 Desember 1973. dalam Perkembangannya, Bank PANIN cabang Solo membuka kantor 

cabang pembantu di kawasan Karisidenan Surakarta dalam rangka pelebaran usaha dan 

untuk melayani nasabah di kawasan Solo dan sekitarnya. 

 

 

Kantor cabang pembantu itu dibuka untuk wilayah : 

1. Kantor cabang Pembantu Purwosari Plaza, berdiri tanggal 17 Januari 1987 

2. Kantor cabang Pembantu Kartosuro, berdiri tanggal 2 Februari 1990 

3. Kantor cabang Pembantu Boyolali, berdiri tanggal 17 Agustus 1990 

4. Kantor cabang Pembantu Wonogiri, berdiri tanggal 31 Oktober 1990 

5. Kantor cabang Pembantu Klaten, berdiri tanggal 30 Agustus 1991 
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B. Tujuan dan Fungsi PT Bank PANIN 

1. Tugas PT Bank PANIN 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungabn dan bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

b. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan 

dengan pihak ketiga dan menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat 

berharga. 

c. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

kontrak. 

d. Memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan dan memindahkan uang, baik 

untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. 

e. Melakukan kegiatan valuta asing, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia 

f. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 

bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peratuaran yang berlaku. 

2. Fungsi PT Bank PANIN 

a. Sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. 

b. Mempermudah lalu-lintas pembayaran uang. 

c. Menyalurkan dana sementara yang menganggur untuk dipinjamkan untuk pihak 

lain. 

d. Menciptakan kredit, baik dalam bentuk demand deposit maupun time deposit. 

e. Menerima angsuran pembayaran kartu kredit dari City Bank Visa Card maupun 

Master Card. 

f. Transfering uang ke rekening lain. 

g. Menerima transakasi pemindah bukuan. 

h. Menjamin keamanan uang masyarakat yang sementara tidak digunakan. 

 

C. Visi  dan Misi PT. PANIN Bank Tbk 

1. Misi PT PANIN Bank 
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Mentransformasikan PANIN Bank menjadi salah satu bank terkemuka dalam 

perbankan konsumer dan bisnis di Indonesia dengan Posisi PANIN Bank yang semakin 

mantap merupakan kombinasi antar warisan masa lalu, kinerja saat ini dan ambisi ke 

depan. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan PANIN Bank menggunakan strategi 

yang dimulai dari : 

a. Nasabah 

Fokus pada nasabah, memahami kebutuhan nasabah dan menyajikan pelayanan 

terpadu dan bernilai tambah. 

b. Produk 

Mengembangkan dan mendistribusikan produk-produk yang inovatif untuk 

mendukung keberhasilan bisnis nasabah. 

c. Distribusi 

Mengembangkan kemampuan saluran distribusi yang luas untuk menjangkau 

nasabah di seluruh Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. 

d. Efisiensi 

Mereka ulang proses pelayanan untuk mempercepat transaksi nasabah dan 

menyajikan pelayanan yang efisien dengan biaya bersaing melalui pengembangan 

teknologi. 

e. Karyawan 

Mempertahankan dan meningkatkan budaya perusahaan untuk menghargai 

sepenuhnya pencapaian individu dan terus memotivasi karyawan untuk 

memberikan pelayanan yang lebih baik serta meningkatkan produktivitas. 

f. Pemangku kepentingan 

Mendayagunakan ketangguhan bisnis inti dan franchise value kami untuk mencapai 

kinerja yang memuaskan agar dapat manfaat bagi para pemangku kepentingan. 

 

2. Visi PT PANIN Bank 

PANIN Bank mengembangkan teknologi informasi, sistem informasi bagi 

manajemen dan instruktur pelayanan untuk meningkatkan kompetensi perseroan 

dengan cara sebagai berikut : 
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a. PANIN Bank terus melakukan produk jasa dan pelayanan menawarkan lebih 

banyak pilihan dan solusi terhadap kebutuhan finansial para nasabah PANIN Bank. 

b. PANIN Bank melakukan investasi untuk memperluas jaringan distribusi usaha dan 

meningkatkan sumber daya manusia, terutama merekrut dan melakukan pelatihan 

bagi para personil penjualan dan pemasaran. 

c. PANIN Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang 

prima serta meluncurkan produk jasa yang inovatif. 

 

D. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah penerimaan lalu lintas wewenang dan tanggung jawab  

secara vertical dan peneriman hubungan antar bagian secara horisontal. Struktur organisasi 

PT. Panin Bank berbentuk komite atau dewan, dimana tugas kepemimpinan dan tugas 

lainnya dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat. Dewan ini dipimpin oleh 

seorang presiden Direktur dan para kepala divisi sebagai anggotanya.  

Tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT. Bank 

PANIN cabang Solo adalah sebagai berikut : 

1. Pimpinan Cabang 

Bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Direksi Pusat atas kelancaran 

dan pengawasan seluruh bagian di dalam organisasi cabang, bertugas melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengembangan usaha. 

2. Kredit Komite Cabang 

Bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pemberian kredit di cabang. 

3. Audit Control 

Bertugas untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan keuangan laporan keuangan kantor 

cabang termasuk juga mengawasi sistem pengendalian intern bank. 

4. Sekretaris Cabang 

Bertugas sebagai pembantu umum kegiatan sehari-hari dan bertugas membuat jadwal 

acara pimpinan cabang dalam melaksanakan tugas sehari-harinya, serta bertanggung 

jawab atas laporan yang harus ditanda tangani pimpinan. 

5. Cabang Pembantu 
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Melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari di bawah koordinasi kantor cabang 

dengan dipimpin oleh Pimpinan cabang Pembantu. 

6. Administrasi Operasional 

Bertugas untuk mengawasi jalannya administrasi dari kegiatan operasional bank sehari-

hari.  

Terdiri atas : 

a. Bagian pelayanan Jasa 

Mengawasi, mengkoordinasi dan membawahi bagian : 

i. Head Teller 

Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan dari teller umum dan teller 

tabungan, memelihara ketepatan, keteletian dan kelancaran kerja sehari-hari 

dari bagian teller umum dan menerapkan kebijaksanaan dan ketentuan bank 

dalam kegiatan sehari-harinya agar kegiatan operasional bank berjalan lancar 

dan berdaya guna. 

ii. Customer Service (CS) 

Merupakan bagian yang bertugas sebagai pusat informasi untuk segala urusan 

mengenai perbankan, dan membawahi beberapa service assistant. 

 

 

b. Deposito dan Tabungan 

Bertugas mengawasi semua kegiatan operasional yang berhubungan dengan 

deposito, tabungan dan mengontrol serta membawahi bagian administrasi tabungan.  

c. Pan Dollar 

Adalah simpanan nasabah termasuk dalam kelompok, rekening giro dalam mata 

uang USD, dimana dananya dapat ditarik dan disetor dalam Rupiah (RP), Dollar 

(USD) maupun non USD sesuai ketentuan yang berlaku di Panin Bank. Jenis 

Rekening Pan Dollar : 

i. Rekening Perorangan 

ii. Rekening Gabungan 

d. Giro dan Kliring 
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Bertugas mengawasi semua kegiatan operasional yang berhubungan dengan 

rekening giro, pelaksanaan kliring dan mengawasi serta membawahi bagian kliring 

dan giro baik di kantor cabang maupun di kantor pembantu. 

e. Transfer dan Inkaso 

Bertugas mengawasi semua kegiatan operasional yang berhubungan dengan 

transfer, inkaso dan mengawasi serta membawahi bagian yang berhubungan dengan 

transfer dan inkaso baik di kantor cabang maupun di kantor pembantu. 

f. Ekspor dan Import 

Bertugas mengawasi penjualan, pembelian valuta asing dan bertugas menyelesaikan 

dokumen yang berhubungan dengan ekspor dan import  serta bertanggung jawab 

terhadap tugas bawahannya. 

g. Acounting (bagian pembukuan dan laporan) 

Melakukan tugas pokok menyelenggarakan pembukuan atas nota-nota atau bukti-

bukti dari seluruh transaksi-transaksi yang terjadi dalam operasional bank, dan 

melaporkannya dalam bentuk neraca bank atau laporan keuangan bank yang 

nantinya dipertanggung jawabkannya. 

 

  

7. Hukum dan Unit Kredit Macet 

Mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum dalam penyelenggaraan 

kegiatan operasional bank seperti perjanjian kredit, perjanjian kerja sama, perjanjian 

pembiayaan bersama dan secara khusus menangani dan mengatasi masalah kredit 

macet yang terjadi, sehingga tidak akan merugikan pihak bank. 

8. Umum dan Personalia 

Menangani masalah kebutuhan logistik, gaji karyawan dan tunjangan karyawan serta 

fasilitas-fasilitas untuk menunjang kesejahteraan para karyawan. Bagian umum dan 

personalia juga menangani masalah ketanagakerjaan misalnya pengadaan karyawan 

baru. Promosi jabatan yang lebih tinggi, mengadakan pelatihan dan kegiatan training 

untuk meningkatkan sumber daya manusia.  

9. Bagian Kredit 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Bertugas menganalisa kredit yang akan diberikan kepada debitur dan bertanggung 

jawab tentang kelancaran kredit yang diberikan. Bagian kredit ini masih membawahi 

bagian kontrol lability, bagian support dan bagian administrasi pinjaman. 

10. Bagian Pemasaran 

Bertugas menawarkan produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, 

bertanggung jawab terhadap kelancaran kerja bawahannya dan berfungsi memperluas 

jaringan pemasaran produk yang ditawarkan. 

11. Petugas Treasury 

Mengurusi kebutuhan dana dan mengelola dana tersebut dalam investasi yang paling 

menguntungkan. 

Struktur organisasi PT Bank PANIN cabang Solo dapat digambarkan sebagai 

berikut : 
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BAB IV 

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Penerimaan dan Pencatatan Arsip  

Penerimaan dan pencatatan arsip merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dalam 

proses pengelolaan arsip. Proses penerimaan dan pencatatan arsip dimulai dari proses 

penerimaan surat-surat yang masuk antar bagian baik dari dalam maupun dari pihak luar 

organisasi. 

Surat masuk pertama-tama diperiksa dan diberikan indeks klasifikasi sesuai dengan 

klasifikasi dari masing-masing surat. Proses diatas disebut dengan penyortiran. Proses 

penyortiran hanya dilakukan dengan membaca sampul surat dan tidak diperkenankan untuk 

membuka sampul. Penyortiran surat harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti sehingga tidak 

terjadi kekeliruan penyampaian alamat surat yang dituju.  

Setelah surat diterima dan dibaca, surat dicatat didalam buku agenda dengan tujuan 

untuk mengetahui jumlah surat yang masuk dan yang keluar tempat penyimpanan surat dan 

untuk memudahkan pencarian suatu surat yang diperlukan. Selain dicatat dalam buku agenda, 

surat masuk juga dicatat dalam kartu kendali khususnya surat-surat yang tergolong penting.  

Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai pencatatan arsip, penulis akan menjabarkanya 

dalam sistem pemberkasan. Pada dasarnya sistim pemberkasan merupakan salah satu bagian di 

dalam peneriman dan pencatatan arsip yang dalam pelaksanaannya saling terkait dan saling 

melengkapi.  

Menurut Bapak Mohammad Syarif Purnomo Hadi (wawancara 15 Maret 2009) selaku 

koordinator kearsipan di PT. Bank Panin Tbk Kantor Cabang Pembantu Solo mengungkapakan 

bahwa : “PT. BANK PANIN Tbk. memiliki sistem pemberkasan yang baik. Hal ini memberikan 

keuntungan bagi pengelola arsip, pemeliharaan arsip dapat dilakukan dengan baik dan penemuan 

kembali arsip dapat dilakukan dengan mudah.” 

Dengan memiliki perencanaan sistem pemberkasan yang baik, pelaksana akan dapat 

mengatasi setiap permasalahan yang timbul terutama dalam kegiatan pengelolaan arsip dan 

penemuan kembali dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Petunjuk Pemberkasan. 
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Agar dapat membentuk satu kesatuan informasi yang lengkap dan untuk  

memudahkan dalam pengelolaannya, maka dalam melakukan  pemberkasan harus 

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1.1 Arsip diberkas berdasarkan kesamaan klasifikasi dan ditata/disimpan dalam 1 

(satu) media simpan yang sesuai dan disusun secara kronologis tanggal 

dokumen. 

1.2 Arsip yang memiliki kesamaan masalah dan saling berkaitan harus disatukan 

dengan arsip yang terdahulu dan disimpan dalam kesatuan media simpan 

(misalnya: arsip kredit, arsip pegawai). 

1.3 Untuk memudahkan penataan dan penemuan kembali, pada sisi luar media 

simpan harus dilengkapi dengan data/identitas arsip yang disimpan sesuai 

dengan format penulisan label. 

1.4 Arsip rahasia/konfidensial harus disimpan pada sarana simpan yang terkunci 

dan terjamin keamanannya. Misalnya informasi mengenai data personalia: gaji 

pegawai, appraisal, riwayat kesehatan pegawai, akte perusahaan, laporan 

keuangan, investasi, saham, kontrak dan perjanjian. Setiap surat diberi stempel 

“RAHASIA”. 

1.5 Setiap arsip yang disimpan dan untuk temu kembali memerlukan keterangan 

detail dari arsip yang dimaksud, maka arsip tersebut harus dicatat dalam Tata 

Usaha Arsip. 

2. Kode dan Klasifikasi. 

Adalah kegiatan mengelompokan dokumen berdasarkan kesamaan masalah/subjek 

yang disusun secara sistimatis dan logis sesuai dengan kegiatan di Unit Kerja. Untuk 

mempermudah penyimpanan dan penemuan kembali setiap pengelompokan arsip 

diberi kode klasifikasi yang unik. 

3. Tanda Fiat Simpan. 

Setiap dokumen baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok yang sudah selesai 

diproses harus langsung disimpan dan dibubuhi “Tanda Fiat Simpan” dengan 

ketentuan: 

3.1 Dokumen dilengkapi dengan lembar disposisi, stempel “Fiat Simpan” 

dibubuhkan pada lembar disposisi pada sudut kanan bawah. 
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3.2 Untuk dokumen yang tidak dilengkapi dengan lembar disposisi stempel “Fiat 

Simpan” dibubuhkan di sudut kanan atas pada  lembar pertama dokumen. 

3.3 Pastikan pengisian data Klasifikasi dan Jadwal Retensi Arsip pada “Fiat 

Simpan” telah benar sesuai ketentuan pada Buku Pedoman Klasifikasi dan 

Jadwal Retensi Arsip. 

3.4 Bubuhkan paraf dan tanggal pada kolom fiat simpan. 

 (Lampiran-1 Contoh Tanda Fiat Simpan). 

4. Lembar Tunjuk Silang. 

Bilamana arsip yang hendak disimpan memiliki ukuran dan atau jenis media 

dokumen yang  spesifik (misalnya : buku, peta, tape, compact disk, dan lain-lain), 

sehingga tidak memungkinkan untuk disatukan dengan arsip induk dalam media 

simpan yang sama, maka sebagai pengganti arsip tersebut dibuat Lembar Tunjuk 

Silang (LTS) dalam 2(dua) rangkap, dengan penggunaan: 

4.1 Lembar-1: disatukan dengan arsip induk. 

4.2 Lembar-2: disatukan dengan arsip pendukung/sejenis. 

Lembar tunjuk silang harus dibubuhi “Tanda Fiat Simpan” dan pastikan 

pengisian data pada LTS sudah lengkap dan benar. 

(Lampiran-2 Formulir Lembar Tunjuk Silang). 

 

5.  Tanda Pengenal Pelengkap (TPP). 

Untuk mempermudah penataan dan mempercepat proses penemuan kembali, maka 

dalam menuliskan Masalah/Judul Arsip pada media simpan dapat ditambahkan 

informasi pelengkap yang disebut dengan Tanda Pengenal Pelengkap (TPP).  

Ketentuan/tata cara penggunaan TPP: 

5.1 TPP ditulis menjadi satu kesatuan dengan Masalah/Judul Arsip dan dipisahkan 

dengan tanda hubung ( - ). 

5.2 TPP dapat berupa nama Lembaga, nama Badan Usaha, nama Orang, Kelompok 

transaksi, kejadian/peristiwa, nama barang/asset, dan lain-lain. 

5.3 TPP ditulis dengan huruf kapital, dan dapat disingkat sesuai kelaziman. Contoh 

Penulisan TPP: 

- FILE PERSONIL – ABDUL 
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- NERACA DAN RUGI LABA – SNY 

6. Tata Usaha Arsip. 

6.1 Untuk dapat membantu mempercepat proses penemuan kembali terhadap 

arsip yang disimpan, staf unit kerja/pemproses akhir di unit kerja mencatat 

data arsip dalam formulir Tata Usaha Arsip. 

6.2 Tata Usaha Arsip dapat berupa lembaran atau  bentuk database. 

(Lampiran-3: Tata Usaha Arsip) 

B. Penyimpanan Arsip 

Menurut Bapak Djoko (wawancara 16 Maret 2009) selaku pembantu koordinator 

kearsipan mengungkapkan bahwa “Dalam penyimpanan arsip terdapat media simpan dan cara 

penulisan, sarana simpan, dan Inventarisasi arsip”. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut 

: 

1. Media Simpan dan Penulisan Label 

Sesuai dengan ukuran, bentuk / jenis arsip yang akan disimpan, maka jenis media 

simpan yang dipergunakan sebagai media pemberkasan arsip di Unit Kerja terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu: 

1. Media Simpan. 

1.1  Ordner: 

1.1.1 Ordner ukuran besar dipergunakan untuk penyimpanan arsip  dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi. 

Contoh: Arsip Perkreditan, Transfer dan lain-lain. 

(Lampiran-4: Contoh Gambar Ordner Besar). 

1.1.2 Ordner ukuran sedang dipergunakan untuk pemberkasan   

 berseri. 

Contoh: Kumpulan Surat Edaran Direksi. 

(Lampiran-5: Contoh Gambar Ordner Sedang). 

1.1.3 Ordner ukuran kecil dipergunakan untuk tempat penyimpanan arsip 

ukuran kertas ½ kuarto dan tingkat pertumbuhan yang tinggi.  

Contoh: Nota Pemindahbukuan, Statement of Account, dan lain-lain. 

(Lampiran-6: Contoh Gambar Ordner Kecil). 

1.2 Folder: 
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Dipergunakan untuk penyimpanan arsip dengan tingkat pertumbuhan yang 

rendah dan setiap folder diisi maksimum 60 lembar. Contoh: Data Nasabah, file 

pinjaman KPM dan lain-lain. 

(Lampiran-7: Contoh Gambar Folder). 

1.3 Extension & Accordion Folder: 

Extension & Accordion folder digunakan untuk arsip yang jenis dokumennya 

mempunyai kesamaan masalah. Contoh: 

· Arsip Prospektus Nasabah Treasury. 

· File Kepegawaian 

· File Jaminan Kredit 

(Lampiran-8: Contoh Gambar Extension & Accordion Folder). 

1.4 Map Gantung: 

Map gantung dipergunakan sebagai media tambahan untuk diisi folder yang 

akan ditata/disimpan di dalam laci filing cabinet. Contoh: Folder Nasabah Giro; 

Folder Personal File. 

(Lampiran-9: Contoh Gambar Map Gantung) 

1.5 Binder Komputer: 

1.5.1 Binder Komputer Besar sebagai media simpan  hasil cetak kertas 

“continuous form” yang dipergunakan untuk pembuatan laporan-laporan 

akunting, dan laporan transaksi devisa, dll. 

(Lampiran-10: Contoh Gambar Binder Komputer Besar) 

1.5.2 Binder Komputer Kecil dipergunakan sebagai media simpan hasil cetak 

kertas “continuous form”. Contoh: Laporan Income Statement.  

(Lampiran-11: Contoh Gambar Binder Komputer Kecil) 

1.6 Amplop Arsip: 

Amplop arsip dipergunakan untuk menata/menyimpan arsip bukti transaksi 

keuangan/warkat-warkat, yang selanjutnya dimasukkan kedalam kotak arsip. 

(Lampiran-12: Contoh Gambar Amplop Arsip Coklat). 

1.7 Box File: 

Box File dipergunakan untuk menyimpan bahan referensial/arsip tertentu, antara 

lain: Buku Prospektus, Majalah dan lain-lain. 
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(Lampiran-13: Contoh Gambar Box File) 

 

2. Penulisan Label.  

Label ditempelkan pada media simpan dan dipergunakan sebagai identitas berkas. 

2.1 Pencantuman Label, meliputi: 

2.1.1 Masalah/Judul Arsip – TPP: diisi sesuai dengan nama judul arsip 

2.1.2 Tahun Arsip: diisi tahun/periode arsip yang disimpan dapat        berupa 

data: 

a. Tahun (dari-sampai) Contoh: 2003-2004. 

b. Bulan, Tahun (dari-sampai) contoh: Jan-Feb 2004. 

c. Tanggal, Bulan, Tahun (dari-sampai) contoh: 02/01/04 – 08/01/04. 

2.1.3 Kode Klasifikasi: diisi sesuai dengan kode klasifikasi arsip yang 

disimpan. 

2.1.4 Pemilik:   

a. Diisi sesuai dengan inisial Unit Kerja Pemilik Arsip. 

b. Merupakan gabungan inisial Divisi/Biro/Cabang dengan " Seksi / 

Capem" dan "Sub Seksi" yang dipisahkan dengan tanda garis miring 

( / ) contoh: JAS/JKO/CTS 

2.1.5 Nomor Media Simpan, diisi dengan inisial jenis media simpan dan 

nomor urut media dari Unit Kerja (Seksi/Capem) dan dimulai dengan 

nomor "1" untuk setiap awal tahun dalam klasifikasi yang sama. contoh: 

ODB-1 , FLD-1 

2.1.6 Setiap media elektronik harus dilengkapi dengan data identitas berupa: 

a. Janis Media:  berupa 2 (dua) digit alphabet singkatan dari jenis 

media 

Contoh: Mikrofilm = MK 

Compact Disc = CD 

b. Nomor Urut Media: berupa 3 (tiga) digit numerik mulai dari 001 

tiap jenis media. 

c. Masalah/Judul Arsip: sesuai dengan nama arsip yang disimpan. 
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d. Kode Klasifikasi: sesuai dengan kode klasifikasi arsip yang 

disimpan. 

2.2  Type Huruf dan Fontasi. 

Type huruf dan fontasi yang digunakan untuk penulisan data arsip (label) pada 

sisi luar media simpan adalah: 

2.2.1 Type huruf ditentukan  Times New Roman – Bold 

2.2.2 Semua penulisan label memakai huruf besar (kapital) 

Lampiran-14: Contoh Label Ordner Besar 

Lampiran-15: Contoh Label Ordner Sedang 

Lampiran-16: Contoh Label Ordner Kecil 

Lampiran-17: Contoh Label Box File Besar 

Lampiran-18: Contoh Label Box File Kecil 

Lampiran-19: Contoh Label Folder  

Lampiran-20: Contoh Label Binder, Extension dan  

                      Accordion Folder 

Lampiran-21: Contoh Label Amplop Arsip Coklat 

Lampiran-22: Contoh Label Media Elektronik 

Lampiran-23: Tabel Ukuran, Posisi, Fontasi penulisan label 

Lampiran-24: Inisial Media dan Sarana Simpan 

 

2.3 Penulisan Label pada Arsip Elektronik Softcopy. 

Mengingat karakteristik dari arsip elektronik dalam bentuk softcopy dalam 

sebuah pesawat komputer, dan kemampuan dari pesawat komputer yang untuk 

menampung data dalam jumlah besar dan mensortir secara otomatis, maka 

ditentukan cara pelabelan sebagai berikut: 

2.3.1 Secara prinsip pembuatan Label pada arsip elektronik softcopy sama 

seperti membuat sebuah diagram pohon ”tree folder”  dengan menyusun 

folder secara vertikal dan berurut kebawah. 

Contoh: 

Gambar 4.1 Label pada arsip elektronik softcopy 1 
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  Sumber : PT. Bank Panin Tbk. 

 

2.3.2 Folder urutan pertama menunjukkan kode pemilik arsip/inisial unit kerja 

pemilik arsip dengan tanda pemisah (-) 

 Contoh: JAS-PBK  

2.3.2 Folder urutan kedua (Sub Folder) menunjukkan media simpan dari satu 

klasifikasi arsip, dengan format penulisan label adalah: 

KODE KLASIFIKASI_ JUDUL ARSIP-TPP_TAHUN AWAL 

ARSIP-TAHUN AKHIR ARSIP 

Contoh:KS 02.01_SURAT MASUK-PIHAK KETIGA_2006-2007 

2.3.3 Folder urutan ketiga (Sub-sub Folder) menunjukkan isi dari media 

simpan (sub folder) yang berupa satu atau banyak file didalamnya, 

dengan format penulisannya adalah: 

RINGKASAN ISI FILE_DARI ATAU KEPADA_TAHUN ARSIP 

(4dijit)-BULAN ARSIP(2dijit)-TANGGAL ARSIP(2 dijit) 

   Contoh: BANK INDONESIA_DAILY RATE_2007-02-01 

  Sehingga apabila telah selesai dapat berbentuk seperti : 

Gambar 4.2 Label pada arsip elektronik softcopy 2 
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  Sumber : PT. Bank Panin Tbk. 

Menurut bapak Mohammad Syarif, dengan menggunakan media simpan yang disebutkan diatas 

dapat memberikan manfaat bagi pengelola, yakni memudahkan pengelola dalam 

mengklasifikasikan arsip sesuai dengan klasifikasinya dan dapat memudahkan pengelola dalam 

penemuan kembali arsip ketika dibutuhkan. 

 

2. Sarana Simpan 

Untuk menghindari kerusakan, kehilangan dan mempercepat proses penemuan 

kembali, maka arsip yang telah ditata dalam media simpan (folder, ordner, dan lain-lain) 

harus segera ditempatkan ke dalam sarana simpan yang sesuai dengan bentuk dan jenis 

media simpan dan tidak disatukan dengan sarana simpan milik unit kerja lain. 

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Syarif mengenai pemilihan 

sarana simpan, adalah sebagai berikut : “Pemilihan sarana simpan disesuaikan dengan 

kebutuhan dari bagaian pengarsipan. Kebutuhan tersebut ditentukan dengan cara memilih 

sarana yang dapat menjaga keutuhan arsip, menghandarkan arsip dari kerusakan, 

kehilangan dan mempercepat penemuan kembali arsip”. 

 

Jenis sarana simpan yang dipergunakan adalah: 

1.   Filing Cabinet. 

1.1 Dipergunakan untuk menyimpan folder, extension folder dan map gantung. 

1.2 Media simpan disusun berdasarkan kesamaan klasifikasi, sistematis, dan 

menurut urutan numerik maupun urutan alphabet. 

1.3 Untuk memudahkan pada saat pengambilan dan penempatan kembali, setiap 

laci tidak diisi penuh/padat. 

1.4 Penyimpanan arsip dimulai dari laci paling atas pada setiap filing cabinet. 

1.5 Setiap unit laci filing cabinet diberi nomor: 

1.5.1 Penomoran filing cabinet dengan menggunakan abjad dan dimulai dari 

huruf A, B, dan seterusnya. 

1.5.2 Penomoran laci dengan menggunakan angka latin (numerik) dan dimulai 

dari laci paling atas dari setiap filing cabinet. 
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(Lampiran-25: Gambar Filing Cabinet). 

2. Lemari Arsip. 

2.1 Dipergunakan untuk menyimpan ordner, binder komputer, buku dan lain-lain. 

2.2 Media simpan disusun berdasarkan kesamaan klasifikasi dan menurut urutan 

tahun arsip. 

2.3 Ordner disusun vertikal dengan punggung ordner menghadap keluar. 

2.4 Binder komputer disusun horizontal dengan sisi yang berlabel menghadap 

keatas. 

(Lampiran-26: Gambar Lemari Arsip). 

3.  Lemari Tahan Api. 

3.1 Dipergunakan untuk menyimpan arsip vital dan atau rahasia (misal: bukti 

kepemilikan asset, surat-surat berharga dan lain-lain). 

3.2 Lemari tahan api, ditempatkan di ruang yang aman (misal: Ruang Pimpinan 

Unit Kerja). 

3.3 Arsip disusun dan dikelompokan berdasarkan kesamaan klasifikasi. 

 (Lampiran-27: Gambar Lemari Tahan Api). 

4. Lemari Media Elektronik / Media Lain. 

4.1 Dipergunakan untuk menyimpan semua data elektronik. 

4.2 Tidak terbuat dari bahan logam atau sejenis untuk menghindari terjadinya 

induksi. 

(Lampiran-28: Gambar Lemari Media Elektronik) 

5. Lemari Vertikal/Horizontal. 

Dipergunakan untuk menyimpan arsip dengan ukuran kertas A0 dan dapat disusun 

vertikal maupun horizontal dengan diberi penjepit dan tidak terlipat. Contoh: Gambar 

disain, peta dll.  

(Lampiran-29: Gambar Lemari Vertikal/Horizontal). 

6.   Kotak Arsip. 

  Dipergunakan untuk menyimpan arsip yang akan disimpan di Ruang Penyimpanan 

Arsip (RPA) dan Pusat Penyimpanan Arsip (PPA). 

  (Lampiran-30: Contoh Gambar Kotak Arsip) 
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3. Inventarisasi Arsip 

Untuk dapat mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien, perlu 

dibentuk database yang berisi data arsip yang dikelola di Unit Kerja, yaitu dengan cara 

melaksanakan inventarisasi arsip yang dimiliki berdasarkan penambahan/penyusutan arsip. 

Inventarisasi arsip dilaksanakan oleh petugas arsip di Unit Kerja, meliputi kegiatan: 

1. Pencatatan data arsip dengan menggunakan formulir Daftar Pertelaan Arsip (DPA). 

2. Melakukan input data hasil inventarisasi kedalam komputer sehingga akan terbentuk 

database Pertelaan Arsip Unit Kerja. 

3. Melakukan revisi data pada data base setiap ada perubahan (misal: penambahan 

masalah/judul, perubahan lokasi simpan, program penyusutan, dan lain-lain). 

4. Minimal setiap 6 (enam) bulan sekali menerbitkan DPA unit kerja, sedangkan daftar 

yang telah terbit terdahulu dapat langsung dimusnahkan. 

5. Setiap ada revisi daftar,  harus memberikan daftar yang telah direvisi kepada unit 

kerja pemilik arsip  baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. 

(Lampiran-31: Formulir Daftar Pertelaan Arsip). 

C. Penyusutan Arsip 

Menurut Bapak Mohammad Syarif Purnomo Hadi (wawancara 20 Maret 2009) 

selaku koordinator kearsipan di PT. Bank Panin Tbk Solo mengungkapakan bahwa “Arsip 

dinamis aktif hanya dapat disimpan di Unit Kerja maksimal 1 (satu)  tahun, dan untuk 

menjaga agar arsip di unit kerja tidak menumpuk, perlu dilaksanakan program penyusutan 

arsip berdasarkan JRA.” Penyusutan arsip meliputi kegiatan penyiangan, pemindahan dan 

pemusnahan arsip. 

1. Penyiangan 

1.1 Sekurang-kurangnya sebulan sekali semua personil wajib melakukan 

penyiangan arsip yang dimilikinya, sehingga arsip yang tidak berguna dapat 

dikumpulkan untuk dimusnahkan (misalnya: duplikasi atau copy arsip yang 

berlebihan, dokumen referensial, formulir rusak, non arsip: amplop, brosur, 

bahan bacaan rutin). 

1.2 Arsip yang sudah selesai diproses namun masih belum dilaksanakan 

pemberkasan, agar petugas arsip segera melakukan pemberkasan. 
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1.3 Secara berkala petugas arsip unit kerja wajib melakukan penyiangan arsip yang 

dikelolanya. 

1.4 Dengan menggunakan Database Daftar Pertelaan Arsip Unit Kerja, petugas 

akan menerbitkan 2 (dua) daftar, yaitu: 

1.4.1. Daftar Pertelaan Arsip Yang Akan Dipindahkan (DPAP). 

Daftar ini berisi data arsip yang memiliki jangka waktu penyimpanan 3 

tahun atau lebih untuk dipindahkan ke RPA. Khusus untuk arsip yang 

tingkat pertumbuhannya tinggi (misal: voucher) pembuatan daftar ini 

dapat dipercepat sesuai kebutuhan, hal ini untuk menghindari 

penumpukan arsip di Unit Kerja. 

(Lampiran-32: Formulir Daftar Pertelaan Arsip Yang Dipindahkan 

(DPAP) 

1.4.2. Daftar Pertelaan Arsip Yang Dimusnahkan(DPAM) 

Daftar ini berisi data arsip yang mempunyai jangka waktu penyimpanan 

1 (satu) tahun. 

(Lampiran-33: Formulir Daftar Pertelaan Arsip Yang Dimusnahkan). 

1.5  DPAM dan DPAP setelah ditandatangani oleh Petugas Arsip selanjutnya 

disampaikan ke Pimpinan Unit Kerja dan Pimpinan Divisi/Biro/Cabang Pemilik 

Arsip untuk mendapatkan persetujuan. 

2. Pemindahan 

Tata cara pemindahan arsip dinamis aktif dari Unit Kerja ke Ruang Penyimpanan 

Arsip (RPA) adalah sebagai berikut: 

2.1 Masukkan arsip kedalam kotak arsip 

2.2 Khusus arsip yang disimpan dalam binder komputer dan ordner, sebelum 

dimasukkan ke dalam kotak arsip, terlebih dahulu diganti dengan  karton yang 

telah dilengkapi label yang sama datanya dan diikat sesuai dengan berkas 

masing-masing. 

2.3 Arsip rahasia yang sudah dipindahkan kedalam kotak arsip harus diberi segel 

dengan menggunakan lakban atau sejenis prekat lainnya dan pada segel tersebut 

dicantumkan tanda tangan Pimpinan Unit Kerja.  
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2.4 Setiap kegiatan pemindahan arsip dari unit kerja ke ruang penyimpanan arsip, 

pencantuman nomor kotak arsip dimulai dari nomor 1 dan seterusnya  

2.5 Kolom nomor kotak dalam DPAP diisi dengan data nomor kotak dan 

selanjutnya di-data untuk pembuatan Daftar Isi Kotak (DIK) 

  Lampiran-34: Daftar Isi Kotak. 

2.6 Membuat Formulir Daftar Isi Kotak dan selanjutnya ditempelkan pada salah 

satu sisi muka kotak arsip. 

2.7 DPAP dalam bentuk hardcopy dan softcopy berikut Formulir Pemindahan Arsip 

(FPA) dalam rangkap 2 dikirim ke RPA. 

2.8 Lembar ke-1 FPA dikembalikan kepada Petugas Unit Kerja sebagai tanda 

terima. 

  Lampiran-35: Formulir Pemindahan Arsip (FPA) 

 

3. Pemusnahan 

 Sesuai dengan DPAM yang telah disetujui, petugas arsip di Unit Kerja melakukan 

kegiatan pemusnahan dengan tahapan dan ketentuan yang harus dilaksanakan adalah 

sebagai berikut: 

3.1 Pemusnahan Non-Arsip 

3.1.1 Kumpulkan non-arsip dilingkungan unit kerja minimal 1 (satu) kali 

dalam sebulan. 

3.1.2 Memberitahukan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk melaksanakan 

pemusnahan non-arsip. 

3.1.3 Musnahkan non-arsip dengan menggunakan mesin penghancur kertas 

yang dimiliki unit kerja. 

3.2 Pemusnahan Arsip dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) 1 (satu) tahun 

3.2.1 Pastikan arsip yang akan dimusnahkan telah tercatat dalam DPAM yang 

telah ditandatangani oleh Petugas Arsip, Pimpinan Unit Kerja, dan 

Pimpinan Divisi/Biro/Cabang yang membawahi. 

3.2.2 Pisahkan dan tempatkan arsip yang akan dimusnahkan di ruangan 

pelaksanaan pemusnahan arsip. 
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3.2.3 Musnahkan arsip dengan cara diracik dengan menggunakan mesin 

penghanncur kertas yang dimiliki oleh unit kerja secara total hingga baik 

phisik maupun informasi sudah tidak dapat  dikenali lagi. 

3.2.4 Pemusnahan arsip dengan JRA 1 (satu) tahun, tidak perlu dilengkapi 

dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip (BAMA). 

3.2.5 Simpan DPAM sebagai bukti telah melaksanakan pemusanahan arsip di 

unit kerja. 

  Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Syarif mengenai 

pemusnahan arsip, yakni pemusnahan arsip di PT. BANK PANIN berdasarkan 

periode waktu yang telah ditetapkan. Dengan dilaksanakannya pemusnahan arsip 

dibagian kearsipan akan memberikan manfaat yakni mengurangi jumlah arsip yang 

ada di bagian/unit kearsipan, menghindari penumpukan jumalh arsip yang ada di depo 

arsip, dengan berkurang jumlah arsip di depo arsip dapat memudahkan dalam proses 

penemuan kembali arsip yang ingin dipergunakan kembali, menghemat tempat 

penyimpanan arsip dan memudahkan pengelolaan arsip. 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis di PT. PANIN BANK Tbk. 
Manajemen kearsipan di PT Bank Panin Tbk. terdiri dari penerimaan dan pencatatan, 
penyimpanan, dan penyusutan arsip. Penerimaan dan pencatatan arsip merupakan kegiatan 
pertama yang dilakukan dalam proses pengelolaan arsip. Penyimpanan arsip terdapat media 
simpan dan cara penulisan, sarana simpan, dan Inventarisasi arsip. Sedangkan penyusutan terdiri 
dari penyiangan, pemindahan dan pemusnahan arsip. 

Pada dasarnya proses penerimaan dan pencatatan, penyimpanan dan penyusutan arsip 
di PT. BANK PANIN merupakan sistem pengelolaan yang baik. Sistem Dengan memiliki 
pengelolaan arsip yang baik, dalam pelaksanaan penyimpanan arsip di unit kearsipan dapat 
dilakukan dengan mudah , dengan demikian akan dapat mengatasi setiap permasalahan yang 
timbul terutama dalam kegiatan penyimpanan arsip dan penemuan kembali arsip yang 
dibutuhkan. 

Untuk menghindari kerusakan, kehilangan dan mempercepat proses penemuan kembali, 

maka arsip yang telah ditata dalam media simpan (folder, ordner, dan lain-lain) harus segera 

ditempatkan ke dalam sarana simpan yang sesuai dengan bentuk dan jenis media simpan dan 

tidak disatukan dengan sarana simpan milik unit kerja lain. 
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Untuk dapat mewujudkan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien, perlu dibentuk 

database yang berisi data arsip yang dikelola di Unit Kerja, yaitu dengan cara melaksanakan 

inventarisasi arsip yang dimiliki berdasarkan penambahan/penyusutan arsip. kedalam komputer 

sehingga akan terbentuk database Pertelaan Arsip Unit Kerja. 

Arsip dinamis aktif hanya dapat disimpan di Unit Kerja maksimal 1 (satu)  tahun, dan 

untuk menjaga agar arsip di unit kerja tidak menumpuk, perlu dilaksanakan program penyusutan 

arsip berdasarkan JRA. Penyusutan arsip meliputi kegiatan penyiangan, pemindahan dan 

pemusnahan arsip. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan penulis terdapat beberapa 

kekurangan yang menyebabkan terjadinya gangguan dan hambatan yang terjadi dalam system 

pemberkasan. Adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk membangun dan memperbaiki 

system pemberkasan adalah sebagai berikut : 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis, penataan arsip di tempat penyimpanan 

arsip kurang diperhatikan, masih terdapat banyak debu dan pengap. Sebaiknya PT. PANIN 

BANK lebih memperhatikan ruang penyimpanan arsip, agar arsip dapat terawatt dengan baik. 

Dengan terawatnya arsip maka kebutuhan akan arsip dapat dipenuhi dan penemuan kembali arsip 

dapat dilakukan dengan mudah. 
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