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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara observasi,
wawancara, melakukan dokumentasi serta wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini berujumlah 5 (lima)
orang terdiri dari; Koordinator Bidang Hukum Tata Laksana, Kepala Pusat Arsip Universitas Udayana dan Arsiparis
di Pusat Arsip Universitas Udayana. Proses penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Pebruari-April 2021.
Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa sistem manajemen arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana masih
menggunakan sistem yang manual dalam mengolah arsip yang ada di Universitas Udayana. Pengolahan arsip di Pusat
Arsip Universitas Udayana dilaksanakan secara rutin dan selalu direncanakan setiap tahun baik arsip yang akan
disimpan maupun dimusnahkan lalu dibuatkan daftar simpan maupun daftar musnah untuk memudahkan penemuannya.
Preservasi arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana masih terdapat kendala dalam sarana dan prasarana kegiatan
preservasi untuk menghindari kerusakan dokumen preservasi di lakukan dengan cara mengisi kapur bagus setiap 6
(enam) bulan sekali dan memasukkan dokumen ke dalam box.

Kata kunci: Arsip, Manajemen Arsip, Pusat Arsip Universitas Udayana

ABSTRAK

This research aimed at determining the archive management system at Pusat Arsip Universitas Udayana through
descriptive qualitative research methods. The technique in collecting data involved observation, interviews and
documentation. The informants of the study were the Coordinator of the Administrative Law Division, the Head and
Archives at the Pusat Arsip Universitas Udayana. The results of this study stated that the archive management
system at the Pusat Arsip Universitas Udayana still uses a manual system in processing archives at Udayana
University. Preservation at the Pusat Arsip Universitas Udayana is currently still constrained by facilities and
infrastructure. The archives which will be saved and destroyed were written in the save list or destroyed list. Access
to archives at the Udayana University Archives Center is done by visiting Pusat Arsip Universitas Udayana directly,
then taking notes and filling out the loan service box.
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PENDAHULUAN

Setiap kegiatan di perusahaan maupun perkantoran tentunya membutuhkan data salah satunya arsip
(Fathurrahman, 2018). Arsip dapat didefinisikan sebagai bukti atau rekaman informasi atas segala kegiatan

pada perusahaan yang bersifat berkelanjutan (Ardiana & Suratman, 2021). Arsip dapat dikelola melalui
dua cara yakni dengan manual ataupun elektronik. Arsip bertujuan untuk mengelola dokumen dengan baik
agar mudah dalam menemukannya kembali. Arsip juga berperan penting dalam pengadaan referensi informasi
yang diperlukan organisasi saat melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis, pengambilan keputusan dan
pembuatan laporan (Meirinawati & Prabawati, 2015). Menilik akan pentingnya arsip, manajemen arsip yang
efektif dan benar sangat penting pada organisasi perkantoran maupun perguruan tinggi. Hal ini berfungsi
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untuk mengefisienkan pekerjaan di bidang penyediaan informasi (Wijaya et al., 2018). Manajemen arsip
meliputi program pembinaan arsiparis, yang berfungsi agar setiap arsiparis menjalankan tugasnya dengan
penuh tanggung jawab berkaitan dengan aktifitas pengelolaan arsip untuk mencegah terjadinya kerusakan
arsip.

Manajemen arsip sesuai Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 meliputi akuisisi arsip, pengolahan
arsip, preservasi arsip serta akses arsip. Akuisisi arsip ialah proses pengumpulan arsip yang dilaksanakan
melalui kegiatan evaluasi, penataan, pembuatan data arsip yang mempunyai upaya penyelamatan bahan
pelestarian informasi dalam bentuk memori kolektif. Sementara itu, pengolahan arsip didefinisikan sebagai
langkah perancangan sarana guna menemukan kembali arsip dengan penataan arsip. Preservasi arsip yaitu
keseluruhan aktivitas melindungi arsip statis dari kerusakan. Kemudian akses arsip adalah ketersediaan
arsip sebagai hasil atas kewenangan hukum maupun sarana penunjang untuk memudahkan penemuan
kembali ataupun pemanfaatan arsip. Universitas Udayana merupakan salah satu perguruan tinggi di Bali
yang mempunyai instansi pengelolaan arsip yaitu Pusat Arsip Universitas Udayana. Pusat Arsip Universitas
Udayana merupakan kantor pengelolaan arsip di bawah naungan bidang Tata Usaha Universitas Udayana.
Kantor yang menangani arsip statis yang terdapat di Universitas Udayana sangatlah bergantung pada
pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip di antaranya sistem pengelolaan, penyimpanan, tenaga arsiparis, lokasi
penyimpanan arsip serta sarana prasarana arsip.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana masih
terdapat sejumlah kendala sistem pengelolaan arsip. Salah satunya yakni belum menggunakan aplikasi yang
memadai. Pusat arsip hanya mengandalkan microsoft office word dan excel meskipun aplikasi elektronik
guna memudahkan pekerjaan arsiparis yaitu siraisa saat ini sudah berjalan. Akan tetapi  tidak semua
kegiatan dapat dikerjakan melalui aplikasi tersebut dikarenakan sistem lainnya dalam aplikasi masih dalam
proses perancangan. Selain itu, tempat penyimpanan arsip yang belum memadai menyebabkan banyaknya
arsip yang tercecer di luar tempat penyimpanan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya tenaga arsiparis
yang untuk melakukan keterampilan penataan terhadap arsip–arsip. Pada penanganan arsip juga ditemukan
kendala di antaranya penanganan untuk arsip yang sudah rusak, belum dikelola dengan baik, dan untuk
penanganan arsip dalam keadaan baik masih terkendala pada sarana prasarana penyimpanan arsip.

Berdasarkan hasil observasi yang diambil di Pusat Arsip Universitas Udayana menunjukkan bahwa
pelaksanaan sistem manajemen arsip di kantor terkait belum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
karena keterbatasan tempat, sistem yang terbatas maka sistem untuk dokumen tersebut operasional belum
dapat digunakan. Selain itu sumber daya manusia yang ada cukup terbatas. Pengelolaan arsip yang baik
dapat menunjang administrasi di suatu organisasi agar lebih efektif, namun sayangnya pekerjaan ini masih
sering dianggap remeh dan diabaikan.

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dikatakan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang
dialami pada sistem manajemen arsip di Universitas Udayana. Kendala–kendala yang telah diuraikan di
atas seperti tenaga pengelola arsip yang kurang dan terbatasnya sebuah sarana dan prasarana pengelolaan
arsip masih menjadi alasan dalam pengelolaan di sejumlah instansi pemerintahan atau swasta.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem manajemen arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana.
Disamping itu, penelitian ini memberikan beberapa manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat  Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan sumbangsih ilmu pengetahuan untuk menambah aspek dalam
sistem manajemen arsip khususnya manajemen arsip di Bali dan sebagai pertimbangan untuk riset-riset
sesudahnya.
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2 . Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi suatu dasar pertimbangan kebijakan manajemen arsip yang lebih
baik di Pusat Arsip Universitas Udayana.

Tinjauan Pustaka

Manajemen Arsip

Menurut Barthos dalam Dewi (2011), manajemen kearsipan maknanya: setiap catatan tulisan baik berbentuk
gambar maupun bagan yang mencakup keterangan terkait subyek (pokok persoalan) maupun kejadian yang
diciptakan orang dalam menunjang daya ingatan (itu) pula. Manajemen arsip juga didefinisikan sebagai bagian
manajemen perkantoran yang berfokus pada pengelolaan dokumen sehingga hal tersebut mampu memudahkan
serta mendukung kegiatan manajemen secara menyeluruh (Hendrawan, 2017). Dari pendapat diatas bisa
disederhanakan bahwa manajemen arsip merupakan catatan kegiatan didalam lembaga yang memfokuskan
pada dokumen-dokumen yang dikelola. Dalam kegiatan menajemen kerasipan dokumen tersebut dapat
membantu memberi dukungan terhadap seluruh kegiatan manajemen kearsipan pada lembaga yang mengelola
dan menyimpan arsip.

Tata Kelola Arsip

Tata kelola arsip dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 termasuk dalam
aktivitas penyelenggaraan kearsipan yang dibuat pada sistem kearsipan nasional yang didampingi oleh SDM,
sarana prasarana, serta sumber daya lain. Penyelenggaraan kearsipan dilakukan baik ditingkat nasional,
provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi pada sebuah sistem kearsipan nasional, yang bertanggung
jawab terhadap keputusan kebijakan pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Lembaga kearsipan perguruan
tinggi khususnya Universitas Udayana bertanggung jawab melakasanakan pembinaan kearsipan pada satuan
kerja rektorat, fakultas, unit kerja dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012, ruang lingkup tata kelola arsip statis terdiri
dari akuisisi arsip, pengolahan arsip, preservasi arsip, dan akses arsip.

1 . Akuisis i  Arsip.

Akusisi arsip ialah langkah pengumpulan arsip yang dilakukan melalui kegiatan penilaian, penataan, pembuatan
data arsip yang memiliki usaha penyelamatan bahan pelestarian informasi berbentuk memori kolektif. Dimana
hal mendasar pada akuisisi arsip statis adalah penarikan arsip statis yang dilakukan lembaga kearsipan,
arsip statis harus dinilai terlebih dahulu serta memiliki nilai guna sekunder, arsip statis berada pada kondisi
tersistematis dan terdaftar dengan benar, perlu dilakukan dokumentasi serah terima arsip statis, dan akuisisi
arsip statis oleh lembaga kerasipan didukung dengan peralihan tanggung jawab pengelolanya.

Pelaksanaan akuisisi arsip statis dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu, tahap pendataan, penilaian, dan
serah terima arsip statis.

1) Tahap pendataan arsip statis adalah kegiatan pengumpulan dan pengidentifikasian informasi mengenai
pencipta arsip yang memiliki nilai guna sekunder.

2) Tahap penilaian arsip statis adalah proses penetuan status arsip yang akan diakusisi yang mengacu
pada nilai guna arsip dalam jadwal retensi arsip.

3) Tahap serah terima arsip adalah langkah terakhir aktivitas akuisisi mengenai peralihan tanggungjawab
pengelolaan.
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2 . Pengolahan Arsip.

Pengolahan arsip statis yaitu langkah menciptakan sarana untuk menemukan kembali arsip statis melalui
kegiatan penataan arsip atau biasa disebut fainding aids. Jenis alat pendukung penemuan arsip berbentuk
daftar arsip, inventaris arsip, dan guaide. Prinsip pengolahan arsip statis diantaranya pengorganisasian
kelompok arsip, pendokumentasian sistem arsip. Prosedur pengolahan arsip statis dilakukan melalui tahapan
kerja yaitu indektifikasi arsip, penyusunan rencana teknis, penelusuran sumber data, penyusunan skema
sementara rekontruksi arsip, deskripsi arsip, penyatuan infromasi, penyusunan skema definitf, penomeran
definitive, penomeran arsip, pemberian label arsip dan penataan dalam box arsip, penulisan draft sarana
bantu, uji petik, perbaikan penilaian dan pengesahan daftar arsip statis.

3 . Preservasi Arsip

Preservasi adalah keseluruhan kegiatan perlindungan arsip statis terhadap kerusakan dan perbaikan pada
arsip yang rusak dibagi menajdi dua yaitu preservasi, preventif, kuratif. Preservasi arsip statis mencakup
aktivitas pemeliharaan serta penjagaan arsip akan faktor perusak seperti faktor internal (dapat disebabkan
oleh penyusun bahan dasar penyusun arsip itu sendiri dan pengunaan tinta) maupun eksternal (dapat disebabkan
oleh lingkungan sekitar seperti suhu, kelembaban, dan hama), perawatan dan perbaikan arsip secara kolektif,
dan pengamanan terhadap informasi di dalam arsip.

Metode preservasi arsip statis terdapat dua jenis yaitu preservasi secara preventif dan preservasi
secara perbaikan. Preservasi preventif ialah preservasi yang sifatnya mencegah arsip akan kerusakan
dengan sarana prasarana perlindungan, pemeliharaan, maupun pembatasan akses arsip. Preservasi secara
perbaikan yakni preservasi yang sifatnya merawat arsip statis yang rusak hingga mampu memanjangkan
usia arsip.

4 . Akses Arsip.

Akses arsip ialah ketersedian arsip sebagai hasil atas kewenangan hukum maupun otorasi legal dan
ketersediaan alat bantu dalam memudahkan penemuan serta penggunaan arsip. Akses arsip statis harus
memperhatikan prinsip-prinsip yaitu legalitas arsip, sarana bantu penemuan arsip, kondisi fisik dan informasi
arsip, akses keamanan dan pelestarian, biaya dan prosedur yang sederhana.

Jadwal Retensi Arsip

Jadwal Retensi Arsip dimana saat melakukan penyimpanan dan pemusnahan arsip berdasarkan jadwal yang
telah dibuat oleh lembaga yang menyimpan sebuah arsip. Jadwal Retensi dimiliki oleh semua instansi yang
menyimpan arsip sebagai jadwal yang disahkan dalam mengetahui masa simpan sebuah arsip.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 menyebutkan retensi arsip
merupakan penyimpanan jangka panjang yang harus dilaksanakan pada sebuah jenis arsip, sedangkan
Jadwal Retensi Arsip ialah jadwal yang memuat sekurangnya jangka waktu retensi ataupun penyimpanan,
jenis arsip, serta keterangan yang memuat rekomendasi mengenai penetapan jenis arsip yang dihilangkan,
dievaluasi kembali, ataupun dipermanenan yang dipakai sebagai panduan penyusutan atau penyelematan
arsip.

Jadwal Retensi Arsip menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 terdiri atas Jadwal
Retensi Arsip fasilitatif dan Jadwal Retensi Arsip substantif. Jadwal Retensi Arsip fasilitatif ialah Jadwal
Retensi Arsip yang memuat kurun waktu penyimpanan ataupun retensi dari jenis arsip yang didapat dari
aktivitas maupun fungsi fasilitatif diantaranya keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan
ketatausahaan. Jadwal Retensi Arsip substantif adalah Jadwal Retensi Arsip yang memuat kurun waktu
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penyimpanan ataupun retensi jenis arsip yang didapatkan atas aktivitas maupun fungsi substantif tiap
pencipta arsip berdasarkan fungsi dan tugasnya.

Berdasarkan pendapat di atas bisa disimpulkan jadwal retensi jadwal yang memuat waktu kapan waktu
yang seharusnya arsip tersebut mulai disimpan dan dimusnahkan, jadwal retensi arsip dilakukan sesuai
peraturan yang telah ditentukan tiap lembaga dan sesuai jenis arsip. Dengan adanya Jadwal Retensi ini
maka akan memudahkan untuk mengetahui waktu untuk menyimpan arsip yang sangat penting berdasarkan
peraturan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana metode ini
dipergunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2018) bahwa
penelitian kualitatif deskriptif ialah metode penelitian dimana berdasarkan filsafat postpositivisme yang
selalu dipergunakan dalam meriset suatu situasi objektif yang alamiah yang mana peneliti bertugas sebagai
instrumen. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 01 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021
selama 1 bulan. Data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui
observasi dan wawancara langsung kepada bagian tata usaha Pusat Arsip Universitas Udayana dan arsiparis
Pusat Arsip Universitas Udayana. Sementara itu, data sekunder didapatkan dari referensi lainnya seperti
dokumentasi dan studi pustaka.

Analisis data pada penelitian ini memanfaatkan teori Milles dan Huberman (2014), diantaranya:

1. Pengumpulan data (data collection)
Pengumpulan dilakukan melalui pencarian data sesuai kebutuhan penelitian ke lapangan dan mencatat
hasil penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan pencarian dan pengumpulan data di Pusat Arsip
Universitas Udayana.

2. Reduksi data (data reduction)
Reduksi data ialah langkah penajaman, penggolongan, pengarahan sertapembuangan data yang tidak
perlu serta pengorganisasian data agar bisa ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

3. Penyajian data (data display)
Pada cara ini dilakukan penyajian data dalam bentuk naratif dengan menguraikannya secara singkat dan
bersifat deskriptif.

4. Kesimpulan (conclusion)
Kesimpulan merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan guna menciptakan hasil yang sesuai pada
suatu peristiwa yang muncul. Setelah data analisis telah disajikan, maka kesimpulan dari data yang
didapat akan ditampilkan.

PEMBAHASAN

Jenis Layanan Arsip Universitas Udayana

Layanan arsip yang terdapat di Pusat Arsip Universitas Udayana berupa peminjaman arsip, pencarian arsip,
pengembalian arsip dan pencatatan arsip.

Peminjaman arsip atau layanan informasi bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis atau lewat
telepon/fax/ email. Pengelola arsip menyediakan formulir peminjaman arsip digunakan sebagai bukti
peminjaman yang dimana dalam formulir layanan peminjaman informasi ini berisikan identitas peminjam
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arsip misalkan: nama peminjam, unit kerja, maupun jenis arsip yang dipinjam, untuk keperluan apa dan
waktu yang dibutuhkan ketika meminjam.

Layanan pencarian arsip inaktif dilakukan dengan melalui daftar arsip yang disusun oleh Arsiparis pada
unit kerja masing-masing.

Layanan selanjutnya yakni pengembalian arsip. Fenomena yang sering terjadi dalam peminjam dimana
pengguna yang malas atau lupa mengembalikan bilamana sudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Dalam kondisi demikian petugas file akan segera menindaklanjuti dengan mengecek ketersediaan arsip
terkait serta mengingatkan bahwa arsip tersebut perlu dikembalikan segera.

Selain itu, terdapat pula layanan pencatatan arsip dimana pencatatan tersebut untuk mencatat sarana
peminjaman pengunjung, yang meminjam arsip dimana dalam pencatatan ini akan berisi semua data
mengenai pengunjung.

Sistem Manajemen Arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana: Akuisisi
Arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana

Akuisisi arsip menurut Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2012 Akusisi arsip adalah proses pengumpulan
arsip yang dilakukan melalui kegiatan penilaian, penataan, pembuatan data arsip yang memiliki usaha
penyelamatan bahan pelestarian informasi berwujud memori kolektif, dimana dalam akuisisi ini terdapat
3 (tiga) tahapan yaitu penilaian, pendataan dan serah terima arsip.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan akuisisi arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana
dilakukan dengan cara bersurat ke atasan atau pimpinan dan fakultas masing-masing lalu menginformasikan
secara aktif kepada arsiparis di lingkungan Universitas Udayana lalu proses pelaksanaan akuisisinya
dilakukan berdasarkan aturan yang dimiliki oleh Pusat Arsip Universitas Udayana serta Jadwal Retensi
arsip.

Kemudian, memaparkan bahwa proses kegiatan akuisisi di Universitas Udayana berdasarkan atas
dasar hukum yang berlaku seperti Surat Keputusan (SK) Rektor dan dinilai berdasarkan aturan dari jadwal
retensi arsip.  Akuisisi arsip di Pusat Arsip dilakukan secara rutin oleh arsiparis yang berada di lingkungan
Pusat Arsip Universitas Udayana. Kegiatan dilakukan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan dan
akan berjalan  jika telah memiliki persetujuan dan semua ketentuan dilaksanakan.

Pengolahan Arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana

Berdasarkan hasil analisis data, disebutkan bahwa pengolahan arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana
dilakukan secara rutin setiap tahun, dan penilaian arsip yang dilaksanakan menurut aturan dan dasar hukum
yang berlaku seperti Jadwal Retensi Arsip (JRA). Hal ini dikuatkan oleh hasil wawancara dengan informan
yakni:

“untuk pengolahan arsip di pusat arsip unud kita setiap tahun merencanakan kegiatan
pengolahan arsip inaktif retensi 10 (sepuluh) tahun kita rutin melaksanakan penataan arsip
dengan menilai dokumen-dokumen yang masuk….”

Sesuai dengan petikan wawancara diatas, pengolahan arsip yang dilaksanakan setiap tahunnya dimulai
dengan perencanaan kegiatan pengolahan, penataan arsip, dan menilai sejumlah dokumen yang nantinya
disimpan sesuai JRA. Apabila arsip tersebut dimusnahkan maka perlu dibuatkan daftar musnah begitupun
sebaliknya jika dokumen terkait perlu disimpan maka perlu dibuatkan daftar simpan. Pengolahan
Arsip dilakukan seperti pengolahan data arsip inaktif atau aktif, dimana semua data dikumpulkan lalu
dipilah dengan aturan yang ditentukan seperti SK (Surat Keputusan) atau Jadwal Retensi Arsip yang ada.
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Preservasi Arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana

Preservasi arsip adalah perawatan arsip. Berdasarkan hasil analisis data, preservasi arsip di Pusat Arsip
Universitas Udayana adalah dengan cara memberikan kapur bagus pada masing-masing box setiap 6 (enam)
bulan sekali untuk menghindari kerusakan. Pernyataan ini didukung oleh petikan wawancara berikut:

“karena terkendala sarana dan prasarana, kita hanya memelihara arsip dengan kamper bagus di
masing-masing box diisi setiap tahun kita isi setiap semester, satu buah kamper bagus setiap 6 (enam) bulan
kita isi untuk menghindari kerusakan arsip di dalam box….”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, maka dapat dikatakan bahwa preservasi arsip dilaksanakan
setiap 6 bulan sekali. Sebelumnya, preservasi arsip dilaksanakan 3 bulan sekali, akan tetapi karena kendala
sarana maupun prasarana, aturan tersebut dirubah menjadi 6 (enam) bulan sekali. Ketika preservasi arsip
dilaksanakan terdapat beberapa prosedur yang ditetapkan diantaranya memasukkan arsip ke dalam box
serta memberi kapur bagus di setiap box arsip.

Akses Arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana

Akses arsip menurut Peranturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2012 ialah pengadaan arsip
sebagai hasil atas kewenangan hukum maupun otorasi legal beserta ketersediaan alat penunjang yang
memudahkan penemuan maupun penggunaan arsip. Pada Pusat Arsip Universitas Udayana, akses arsip
dapat dilaksanakan dengan datang langsung ke pusat arsip. Hal ini dibenarkan oleh salah satu informan
pada petikan wawancara berikut:

“kalau untuk akses arsip disini pengguna harus datang langsung kesini, datang nanti kita tanyakan apa
yang perlu dibantu….”

Hal ini mengilustrasikan bahwa seluruh pihak yang memerlukan akses arsip dokumen tertentu agar
datang langsung kepada pusat arsip.  Adapun data yang diperlukan untuk dapat mengakses arsip di Pusat
Arsip Univeristas Udayana harus lengkap sesuai dengan data pengunjung seperti nama pengunjung, profesi
pengunjung, alamat, nomer telepon, jangka waktu pinjam dan tanggal pengembalian arsip yang dipinjam.
Meskipun akses informasi elektronik telah tersedia melalui website resmi pusat arsip Universitas Udayana,
namun karena keterbatasan sumber daya manusia, hal tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

Jadwal Retensi Arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana

Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah jadwal yang memuat informasi mengenai kurun waktu asimpan arsip
yang dimana akan menjelaskan apakah sebuah arsip tersebut harus dimusnahkan atau arsip tersebut bersifat
permanen. Hasil wawancara dari 2 informan berbeda menyebutkan jadwal retensi arsip di Pusat Arsip
Universitas Udayana dilaksanakan September dan sesuai tri wulan yang ditetapkan.

“September di awal penilaian kemudian penentuan atau menetapkan sebuah masa simpen arsip
dan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemusnahan nah ini rencana kerja memang sudah kita susun
secara periodic, dan itu sudah dituangkan dalam rencana kerja pusat arsip.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Jadwal Retensi Arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana
yang biasanya secara rutin jadwal retensi tersebut di lakukan di bulan September sampai bulan
Desember.
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Kendala dalam Pengelolaan Arsip di Universitas Udayana

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Pusat Arsip Universitas Udayana kendala dalam
pengelolaan arsip di Universitas Udayana adalah jumlah sumber daya manusia yang tidak seimbang antara
di Pusat Arsip dengan departemen lain serta minimnya sarana dan prasarana. Hasil ini didasari oleh petikan
wawancara berikut ini:

“ akuisisi, preservasi, penyelamatan sampai akses arsip nah semua ini didukung oleh sarana
dukung yang disebutkan disitu adalah sumber daya manusia kearsipan, sarana prasarana
kearsipan. Ketiga sumber daya tersebut menjadi kendala yang kita hadapi….”

Berdasarkan wawancara tersebut, hal yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan arsip tersebut
seperti kekurangan sumber daya manusia, jumlah dokumen yang perlu dikelola lebih banyak dibandikngkan
dengan SDM yang dimiliki. Selain itu, sarana prasarana yang dimiliki oleh Pusat Arsip Universitas Udayana
untuk mengelola arsip yang begitu banyak belum begitu memadai serta selain sumber daya manusia (SDM)
hal lain yang menjadi kendala dalam pengelolaan arsip di Pusat Arsip Universitas Udayana adalah sarana
seperti gedung dan prasarana seperti tempat penyimpanan arsip, pendanaan, serta orang-orang yang
mempunyai kompetensi di bidang kearsipan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa akusisi arsip yang ada di
Pusat Arsip Universitas Udayana dilaksanakan dengan memberikan informasi pada arsiparis sesuai dengan
aturan yang berlaku. Dalam segi pengolahan arsip, Pusat Arsip Universitas Udayana melaksanakan
pengolahan secara rutin tiap tahun dari perencanaan, penataan, maupun penilaian dokumen sesuai jadwal
retensi arsip. Sedangkan dalam preservasi arsip, hal tersebut dilaksanakan dengan rutin dengan kendala
pada kelengkapan sarana prasarana. Akses arsip dilaksanakan secara manual dengan mendatangi pusat
Arsip secara langsung dan dengan jadwal retensi arsip diatur secara periodik. Namun, dapat dikatakan
bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan arsip yang disebabkan oleh minimnya sarana
prasarana maupun sumber daya manusia.

Berdasarkan sejumlah simpulan di atas, saran yang bisa diberikan kepada Pusat Arsip Universitas
Udayana guna meningkatkan sistem manajemen arsip yakni pusat Arsip Universitas Udayana diharapkan
mampu meningkatkan kinerja arsiparis maupun staf terkait, mengikuti pelatihan ataupun webinar untuk
arsiparis pada bidang manajemen arsip, manajemen arsip diharapkan untuk dilaksanakan secara bertahap
dan terjadwal, serta diharapkan mampu menyiapkan dana yang sesuai untuk kegiatan manajemen arsip
untuk melancarkan segala kegiatan manajemen arsip.
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