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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.  Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Bagian Biro Kepegawaian 

menggunakan arsip tidak hanya di Biro Kepegawaian saja tetapi semua 

bagian juga menggunakan arsip manual. 

2. Bagian Biro Kepegawaian bisa mengupload data – data pegawai diaplikasi 

SIMPEG ( Sistem Informasi Kepegawaian) yang berbentuk web dan 

dibuat oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia ( BPS RI). 

3. Arsip pegawai sangat rahasia karena hanya staf kepegawaian saja yang 

diperbolehkan untuk melihat data – data pegawai, jika pegawai ingin 

melihat data – data tersebut bisa dilihat diaplikasi SIMPEG. 

4. Dalam periode Januari – Maret 2017 2017 terdapat arsip pegawai 

golongan I – IV dari unit kerja Tata Usaha 28 pegawai, unit kerja Sosial 10 

pegawai, unit kerja Produksi 10 pegawai, unit kerja Distribusi 11 pegawai, 

unit kerja Neraca 11 pegawai dan unit kerja IPDS 13 pegawai. Jumlah dari 

keseluruhan adalah 84 pegawai. 

5. Penggunaan arsip manual juga sangat penting akan tetapi pengunaan arsip 

manual menyita waktu yang cukup lama dan sangat berbeda dengan 

penyimpanan arsip elektronik. 
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4.2.  Saran 

Dari kesimpulan diatas, penulis memiliki saran sebagai berikut : 

1. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta harus menekankan lagi dalam 

penggunaam arsip elektronik atau disimpan didalam komputer dan 

flashdisk setelah diketik karena menyimpan didalam komputer lebih aman 

dibandingkan dengan penyimpanan manual dalam bentuk hardcopy yang 

mudah rusak dan hilang. 

2. Penggunaan scanner merubah arsip hardcopy yang sudah diprint out 

menjadi bentuk softcopy bisa juga disimpan didalam komputer maupun 

flashdisk untuk menjamin keamanan dari arsip tersebut. 

3. Memperbanyak arsip dengan menggunakan print out khusus untuk tinta 

tidak berwarna yang ada disetiap meja kerja tidak memerlukan waktu yang 

cukup lama, jika dibandingkan dengan mesin photo copy bisa memerlukan 

waktu yang cukup lama, meninggalkan meja kerja lalu meuju ke mesin 

photocopy yang berada di lantai dasar dan belum lagi menunggu untuk 

memperbanyak dan dengan pegawai dalam keadaan berdiri dan cukup 

melelahkan. 

4. Arsip dalam bentuk hardcopy mudah hilang jika dipinjam dan mudah 

untuk berpindah tangan, seorang pegawai yang bertugas bertanggung 

jawab untuk memegang arsip tersebut harus membuat sesuatu dalam 

bentuk tabel dan diisi dengan nama peminjam arsip dan tanggal 

peminjaman agar pegawai yang bertanggung jawab memegang arsip 

tersebut bisa mengetahui siapa yang meminjam dan mudah untuk 

mengambilnya kembali. 


