
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
LOMBA KARYA TULIS KREATIF MAHASISWA TINGKAT NASIONAL 

FESTIVAL ILMIAH MAHASISWA XII STUDI ILMIAH MAHASISWA 
(SIM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 

 
 

PENYIMPANAN ARSIP BERBASIS TIK DENGAN ZOHO 
DOCS DI KANTOR KELURAHAN SEBAGAI UPAYA  

TERTIB ADMINISTRASI 
 
 
  

TIM : 

1. Ahmad Saeroji   NIM. 7101409002 
2. Nanik Sri Haryati  NIM. 7101409023 
3. Rima Astari    NIM. 7101409095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
SEMARANG 

2012 
 

 



 

 

LEMBAR PENGESAHAN 
LOMBA KARYA TULIS KREATIF MAHASISWA  

1. Judul Naskah  : Penyimpanan Arsip Berbasis TIK dengan 
Zoho Docs di Kantor Kelurahan sebagai 
Upaya Tertib Administrasi 

2. Bidang Kajian   : Teknologi 
3. Ketua Tim     

a. Nama Lengkap   : Ahmad Saeroji 
b. NIM/NRM   : 7101409002 
c. Jurusan/Fakultas   : Pendidikan Ekonomi/Ekonomi 
d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Negeri Semarang 
e. Alamat Rumah/Telepon/Faximili : Ds. Sumberagung, Kec. Ngaringan, Kab. 

 Grobogan / 087731484599 
f. e-mail    : saeroji_sae@yahoo.com 

4. Anggota Tim     : 2 orang 
5. Dosen Pembimbing 

a. Nama Lengkap dan Gelar  : Agung Kuswantoro, S.Pd. 
b. NIP / NRP   : 198211072809031001 
c. Alamat Rumah dan No.Tel/HP : Jl. R.E. Martadinata Rt 01/08 Pemalang 

 08179599354 
 

 
Menyetujui:      Semarang, 23 April 2012 
Dosen Pembimbing,      Ketua Tim, 
 
 
 
Agung Kuswantoro, S.Pd.    Ahmad Saeroji 
NRP 198211072809031001     NIM 7101409002 

 
 
Mengetahui: 

Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan  
Universitas Negeri Semarang, 
 
 
 

 
Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd. 
NIP 196205081988031002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

KATA PENGANTAR 
 

Segala puji syukur, kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan 
serangkaian karya tulis kreatif mahasiswa (LKTK) Tingkat Nasional FILM SIM 
UNS dengan judul “Penyimpanan Arsip Berbasis TIK dengan  Zoho Docs di 
Kantor Kelurahan sebagai Upaya Tertib Administrasi”. 

Dalam proses pembuatan karya ilmiah ini, kami mengucapkan terimakasih 
kepada : 

1. Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd., Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan 
Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan motivasi dalam 
pembuatan karya tulis kreatif mahasiswa ini. 

2. Dra. Nanik Suryani, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan 
kepada kami untuk mengikuti kegiatan ini. 

3. Agung Kuswantoro, S.Pd Dosen Pendamping LKTK.  
4. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan karya 

ilmiah ini. 
5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan masukan untuk menyusun 

karya ilmiah ini. 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah / LKTK ini. 

Demikian karya tulis ilmiah ini kami susun, semoga bermanfaat bagi para 
pembaca dan kami mohon saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan 
karya ilmiah ini. 
 

Semarang,  April 2012 
 
 

 Penulis 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAFTAR ISI 
 

 Halaman 
HALAMAN JUDUL  .........................................................................................  i 
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ ii 
KATA PENGANTAR  .....................................................................................  iii 
DAFTAR ISI  ...................................................................................................  iv 
DAFTAR GAMBAR   .......................................................................................  v 
DAFTAR TABEL  ............................................................................................ vi 
RINGKASAN ................................................................................................... vii 
BAB I PENDAHULUAN  .................................................................................. 1 

A. Latar Belakang ................................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah  ............................................................................. 3 
C. Tujuan Penulisan   .............................................................................. 3 
D.  Manfaat Penulisan  ............................................................................. 3 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ............................................................................. 4 
A. Pengertian Arsip ................................................................................. 4 
B. Batasan Arsip  .................................................................................... 4 
C. Sistem Penyimpanan Arsip ................................................................. 6 
D. Kearsipan Elektronik Berbasis TIK..................................................... 9 
E. Zoho Docs ........................................................................................ 11 

BAB III METODE PENULISAN  ................................................................... 13 
 A. Pendekatan penulisan  ........................................................................ 13 
 B. Sumber penulisan ............................................................................... 13 
 C. Sasaran penulisan ............................................................................... 13 
 D. Tahapan penulisan ............................................................................. 13 
BAB IV PEMBAHASAN ................................................................................. 14 

A. Tata kearsipan dengan media zoho doc .............................................. 14 
B. Langkah-langkah pembuatan akun pada zoho docs ............................. 15 
C. Penyimpanan arsip dengan media zoho docs ...................................... 18 

BAB V PENUTUP ..........................................................................................  19 
A. Simpulan ........................................................................................... 19 
B. Saran .................................................................................................. 19 

DAFTAR PUSTAKA  ...................................................................................... 20 
LAMPIRAN  .................................................................................................... 21 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

DAFTAR GAMBAR 
Gambar 1. Prosedur Penyimpanan Arsip .......................................................  6 
Gambar 2. Penamaan folder dalam penyimpanan arsip elektronik dengan  

 media zoho docs ...........................................................................  14 
Gambar 3. Halaman awal sign up zoho docs..................................................  15 
Gambar 4. Tampilan form sign up zoho docs .................................................  15 
Gambar 5. Halaman zoho docs untuk sign in .................................................  16 
Gambar 6. Tampilan membuka layanan penyimpanan dokumen ...................  16 
Gambar 7. Tampilan pembuatan folder .........................................................  17 
Gambar 8. Ikon yang dipilih untuk membuat folder baru ...............................  17 
Gambar 9. Proses penyimpanan pada zoho docs ............................................  18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 1. Perbedaan Komponen kearsipan Konvensional dan Elektronik  ........  9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PENYIMPANAN ARSIP BERBASIS TIK DENGAN ZOHO DOCS DI 
KANTOR KELURAHAN SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI 

Ahmad Saeroji, Nanik Sri Haryati, Rima Astari 

Dosen Pembimbing : Agung Kuswantoro, S.Pd. 

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, 
Semarang 

RINGKASAN  
Arsip yang dikelola dengan baik akan menciptakan pusat ingatan dan 

sumber informasi yang akan melancarkan kehidupan dan perkembangan 
organisasi. Arsip merupakan substansi penting perjalanan hidup suatu organisasi, 
oleh karena itu untuk menjaga keberlangsungan yang meliputi tahap penciptaan, 
penggunaan, pemeliharaan dan pemindahan serta pemusnahan, sangat diperlukan 
sebuah sistem yang baik dan benar dalam mengelola arsip. 

Perkembangan penanganan arsip yang efektif tidak akan terwujud ketika 
pengetahuan atas tata pengelolaan arsip yang dimiliki terbatas. Pengetahuan yang 
dimiliki masyarakat atas sistem pengelolaan arsip masih terbatas pada konsep 
konvensional yang hakikatnya kurang efektif diterapkan pada manajemen 
perkantoran saat ini, seperti pada organisasi kecil di dalam kantor kelurahan. 
Berdasar atas realita tersebut kini mulai dikembangkan inovasi modern atas 
pengelolaan arsip yang lebih tepat guna. Inovasi atas pengelolaan arsip tersebut 
salah satunya adalah melalui sistem elektronik berbasis TIK. Pengelolaan arsip 
berbasis TIK ini diharapkan mampu menjadi jalan keluar atas kepengurusan arsip 
yang terstruktur dalam sebuah organisasi. 

Inovasi terkait pengelolaan arsip secara modern diterapkan akan 
kelancaran beragam aktivitas organisasi. Oleh karena itu, pengolah arsip 
harapannya dapat memahami benar cara penyimpanan arsip berbasis TIK dengan 
zoho docs. Zoho Docs diperlukan untuk menghindari faktor human error ketika 
mengaplikasikan perangkat elektronik sebagai media penyimpanan arsip. 
Sehingga, perlu perangkat pendukung penyimpan arsip yang lain sebagai 
alternative back-up dari arsip yang disimpan dalam perangkat elektronik. 

Penyimpanan arsip berbasis TIK dengan menggunakan media 
penyimpanan zoho docs di kantor kelurahan sebagai upaya tertib administrasi 
dalam suatu organisasi ini pada dasarnya memberikan manfaat atas efisiensi 
ruang, waktu, dan biaya yang serasa sulit dipenuhi oleh organisasi pada jaman 
yang serba instan ini. Selain itu, tingkat keamanan atas arsip yang disimpan 
menjadi lebih terjamin. 

Kata Kunci : arsip berbasis TIK, zoho docs, Keluraha
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap lembaga atau instansi baik pemerintah maupun swasta dalam 

pelaksanaan kegiatan administrasi sehari–hari tidak dapat lepas dari proses 

penciptaan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 

dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara (UU No. 43 tahun 2009 pasal 1 ayat 2). Arsip merupakan subtansi 

penting perjalanan hidup suatu organisasi, oleh karena itu untuk menjaga 

keawetan daur hidup sebuah arsip dari tahap penciptaannya, penggunaan, 

pemeliharaan dan pemindahan serta pemusnahannya, sangat diperlukan sebuah 

sistem yang baik dan benar untuk menangani arsip.  Dengan adanya proses 

perawatan arsip yang baik, maka akan menunjang kegiatan layanan kearsipan 

kepada pengguna arsip (user) khususnya, serta masyarakat pada umumnya. 

Mengingat keberadaan arsip yang begitu urgent seharusnya pengelolaan 

arsip dapat disusun secara efektif. Ada empat nilai guna arsip dalam 

kebermanfaatan dalam suatu organisasi yaitu: (1) Nilai guna informasi; (2) Nilai 

guna yuridis; (3) Nilai guna sejarah; (4) Nilai guna ilmu pengetahuan (Sularso 

Mulyono, 2012: 5). Konsep penanganan atas arsip yang begitu bermanfaat dan 

penting dalam organisasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan instansi terkait. 

Akan tetapi, perkembangan penanganan arsip tersebut tidak akan terwujud ketika 

pengetahuan yang dimiliki masyarakat atas sistem pengelolaan arsip masih 

terbatas pada konsep konvensional yang hakikatnya kurang efektif diterapkan 

pada era perkantoran masa kini, seperti pada organisasi kecil di dalam kantor 

kelurahan. Konsep pengelolaan arsip konvensional ini dinilai banyak memakan 

waktu, tempat, dan biaya. Hal ini didasarkan pada penanganan arsip konvensional 

secara nyata membutuhkan adanya rak, map dan lembar arsip secara fisik. Hal 

tersebut tentunya akan sulit dipenuhi oleh instansi dengan dimensi keterbatasan 



9 
 

 

ruang dan waktu. Mereka bahkan perlu mengalokasikan sebagian dananya untuk 

pengadaan beragam kebutuhan pengelolaan arsip. 

Ketidaktepatan penanganan arsip secara konvensional bukan hanya dinilai 

dari segi efektivitas ruang, waktu, dan biaya saja akan tetapi juga merujuk pada 

aspek keamanan atas arsip itu sendiri. Seperti yang kita ketahui kita sebagai 

manusia tidak bisa mengelak dari faktor human error yang acap kali terjadi pada 

proses pengelolaan arsip. Selain itu, sistem penyimpanan arsip konvensional juga 

rentan akan faktor bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan 

bencana alam lainya yang dapat sewaktu-waktu terjadi. Instansi hanya memiliki 

arsip secara fisik tanpa back-up, yang mana peluang atas kerusakan arsip karena 

penanganan yang salah dan bencana alam akan semakin besar dan tentunya sangat 

merugikan pihak terkait. 

Berdasarkan realita tersebut kini mulai dikembangkan inovasi-inovasi 

terbaru dalam pengelolaan arsip yang lebih efisien. Inovasi atas pengelolaan arsip 

tersebut salah satunya adalah melalui sistem elektronik berbasis TIK. Pengelolaan 

arsip berbasis TIK ini merupakan salah satu pengembangan sistem kearsipan 

elektronik yang pada dasamya memiliki konsep yang sama dengan teknik 

kearsipan konvensional. Jika pada kearsipan konvensional memiliki kabinet yang 

secara fisik berfungsi untuk menyimpan dokumen-dokumen penting yang dimiliki 

perusahaan, maka Sistem Kearsipan Berbasis TIK ini memiliki kabinet virtual 

yang di dalamnya berisi map virtual. Selanjutnya di dalam map virtual berisi 

lembaran-lembaran arsip yang telah dikonversi ke dalam bentuk file gambar 

(*.bmp, jpg, dll) atau dokumen (*.doc, txt, d1l). Sistem penyimpanan arsip 

berbasis TIK ini bertujuan untuk menjadikan back-up arsip yang disimpan secara 

konvensional ketika terjadi kerusakan pada arsip fisik baik yang disebabkan 

karena bencana alam maupun faktor pengganggu lainnya. 

Organisasi merupakan tempat bekerja sekelompok orang, salah satunya 

adalah kantor kelurahan. Kantor kelurahan merupakan organisasi kecil dalam 

pemerintahan yang paling banyak menggunakan arsip. Untuk itu guna menunjang 

pelayanan prima dan tertib administrasi maka perlu adanya software / aplikasi khusus 

yang efektif dan efisien untuk mengelola kearsipan kantor kelurahan. Berdasarkan 

latar belakang di atas maka penulis menawarkan solusi “Penyimpanan Arsip 
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Berbasis TIK dengan Zoho Docs dikantor Kelurahan sebagai Upaya Tertib 

Administrasi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas ada beberapa perumusan masalah dalam penulisan 

karya tulis ini antara lain: 

1. Bagaimanakah Sistem Penyimpanan Arsip Berbasis TIK melalui Media Zoho 

Docs di kantor kelurahan sebagai upaya tertib administrasi? 

2. Apa kelebihan dari sistem penyimpanan arsip dengan media Zoho Docs di kantor 

kelurahan sebagai upaya tertib administrasi ? 

3. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Sistem Penyimpanan Arsip Berbasis 

TIK dengan Zoho Docs di kantor kelurahan sebagai upaya tertib administrasi ? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah :  

1. Mengetahui cara sistem penyimpanan arsip berbasis TIK dengan media Zoho 

Docs pada kantor kelurahan sebagai upaya tertib administrasi. 

2. Mengetahui kelebihan dari sistem penyimpanan arsip dengan media Zoho Docs 

pada kantor kelurahan sebagai upaya tertib administrasi. 

3. Mengetahui kendala-kendala dalam enyimpanan arsip berbasis TIK melalui 

media Zoho Docs pada kantor kelurahan sebagai upaya tertib administrasi. 

 

D. Manfaat Penulisan 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penulisan karya tulis ini 

adalah antara lain: 

1. Memberi pengetahuan baru mengenai menjaga keamanan arsip dari bencana alam 

yaitu banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bahaya lainya yang dapat merusak 

keberadaan arsip dalam organisasi. 

2. Penghematan biaya dalam penyimpanan arsip karena penyimpanan arsip berbasis 

internet ini tidak memakan banyak tempat dan biaya. 

3. Dapat dijadikan back up arsip fisik yang disimpan secara konvensional sehingga 

ketika ada kerusakan arsip fisik (berupa kertas) masih ada file yang disimpan baik 

di komputer maupun dalam media penyimpanan “zoho docs”. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Arsip 

Istilah arsip yang sering didengar, ditulis, dan diucapkan adalah istilah 

yang mempunyai wayuh arti. Arsip disatu sisi berarti warkat yang disimpan 

yang wujudnya dapat selembar surat, kuitansi, data statistik, film, kaset, CD, 

dan sebagainya. Arsip adalah warkat yang disimpan sebagai bukti suatu 

kegiatan organisasi, maka istilah itu dikenal dengan nama “pertinggal”. Istilah 

pertinggal kurang popular penggunaanya sehingga dikalangan petugas kurang 

dikenal (Sularso Mulyono, 2012:3). 

Menurut asalnya arsip berasal dari bahasa yunani “archivum” yang 

artinya tempat untuk menyimpan. Sementara itu tempat penyimpanan 

dokumen masa pemerintahan berada di Balai Kota (archeon). Dengan 

demikian, arsip yang mengadopsi istilah “archief” dari bahasa Belanda yang 

ada kemiripan dengan bahasa Yunani “achivum”. Arsip dapat berarti bahan 

yang disimpan atau tempat penyimpanan. Untuk istilah warkat yang dalam 

bahasa Inggris disebut “record”, adalah catatan-catatan, rekaman, atau 

bentuk lain yang merupakan bukti kegiatan suatu organisasi dan belum 

dimasukan ke tempat penyimpanan. Dalam bahasa Perancis arsip adalah 

“Dossier” yang berujud berkas terdiri dari beberapa lembar yang saling 

berhubungan. Istilah  “ File” untuk orang Inggris yang berarti arsip yang 

berasal dari kata latin “Filium” berarti tali atau benang yang digunakan untuk 

mengikat kumpulan lembaran surat, kuitansi atau laporan agar mudah 

disimpan (Sularso Mulyono, 2012:3). 

 

B. Batasan Arsip 

Ada beberapa pembatasan pengertian tentang arsip : 

1. The Liang Gie dalam Sularso Mulyono dkk. Bahwa Arsip adalah 

kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai 

keguanaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan 

kembali. 
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2. File adalah arsip aktif yang masih terdapat di unit kerja dan masih 

diperlukan dalam proses administrasi secara aktif (Hadi Abubakar, 

1996:10) 

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupannya 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No. 43 tahun 2009 pasal 1 

ayat 2). 

4. Arsip adalah dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, disimpan 

dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). 

5. Arsip adalah segala kertas naskah buku, foto, film, mikrofilm, rekaman 

suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam 

bentuk dan sifatnya, aslinya atau salinannya, serta dengan segala cara 

penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, 

sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi, kebijaksanaan, keputusan, 

prosedur, pekerjaan atau kegiatan pemerintah yang lain atau karena 

pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya (Wursanto, 1991:18). 

6. Filling (Kearsipan) adalah penempatan kertas-kertas dengan sedemikian 

rupa dalam tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah 

ditentukan terlebih dahulu sehingga setiap kertas (surat) apabila 

diperlukan dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat (Sularso 

Mulyono dkk, 1985:3). 

Dengan uraian konsep arsip dan batasannya tersebut, dapat ditarik 

sebuah gambaran bahwa arsip perlu diatur penyimpanannya. Sehingga, tidak 

sekedar penyimpanan kumpulan warkat sebagai bahan pegingat (arsip), tetapi 

perlu pengaturan cara prosedur penyimpanan (kearsipan). Hal itu dapat 

dijelaskan dengan keterangan berikut ini : 
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a. Penyimpanan (storing), ini berarti arsip perlu disimpan, tidak boleh 

diletakkan demikian rupa  sehingga setiap orang dapat membaca arsip 

bagaimanapun kecilnya tetap bersifat rahasia. 

b. Penempatan (placing), ini berarti arsip tidak sekedar disimpan, tetapi harus 

diatur dimana arsip itu harus diletakkan. Penempatan arasip sangat terkait 

dengan penemuan kembali apabila diperlukan. 

c. Penemuan Kembali (finding), ini berarti arsip harus dapat ditemukan 

kembali apabila diperlukan sebagai bahan informasi dengan mudah dan 

cepat. 

       
  Penyimpanan   Penempatan   Penemuan Kembali 

Gambar 1. Prosedur Penyimpanan Arsip 

 

C. Sistem Penyimpanan Arsip 

Penyimpanan arsip perlu diatur agar sewaktu diperlukan harus dapat 

ditemukan dengan mudah dan cepat. Penyimpanan arsip dapat menggunakan 

berbagai sistem penyimpanan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

organisasi. Ada 5 macam sistem penyimpanan arsip yang dapat digunakan 

oleh berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yaitu sistem abjad, 

sistem pokok soal, sistem tanggal (kronologis), sistem nomor terakhir 

(terminnal digit), sistem wilayah (geographic filling), dan sistem klasifikasi 

desimal. 

1. Sistem Abjad 

Penyimpanan arsip dengan sistem abjad digunakan oleh sebagian 

besar organisasi yang volume kegiatan kerjanya tidak begitu banyak. 

Penyimpanan arsip berdasarkan abjad, berarti cara mengatur penyimpanan 

arsipnya diurutkan menurut urutan abjad, yaitu dari huruf A sampai Z. 

Jadi, semua judul diindeks berdasarkan abjad dan selanjutnya 

penyimpanan arsip didasarkan atas kode abjad. Misalnya surat masuk yang 
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sudah selesai diproses, berarti sudah ada tanda pembebas disimpan  

dengan kode penyimpanan berdasarkan indeks kepala surat. Demikian 

pula, surat keluar arsipnya disimpan dengan kode penyimpanan dari indek 

nama orang atau badan yang tercantum pada alamat yang dituju. Misalnya, 

Ekat Sukarno diindeks Ekat Sukarno kode penyimpanan – E. 

2. Sistem Pokok Soal 

Penyimpanan arsip dengan sistem pokok soal atau sistem perihal 

(sistem subyek) adalah penyimpanan arsip yang mendasarkan pokok soal 

surat sebagai penentu penyimpanan. Untuk dapat menyelenggarakan 

sistem ini perlu ditentukan lebih dahulu permasalahan yang dihadapi 

organisasi sehari-hari. Organisasi pendidikan mempunyai masalah yang 

berbeda dengan organisasi kepegawaian. Jadi, masalah-masalah yang akan 

dijadikan sebagai kegiatan utama, kegiatan pembantu, dan kegiatan 

lanjutan harus ditentukan sebelum menetapkan pokok soal yang digunakan 

sebagai penentu penyimpanan. Dengan demikian perlu disusun daftar 

indeks untuk permasalahan organisasi tersebut.  

3. Sistem Tanggal (Kronologis) 

Penyimpanan sistem tanggal (Kronologis) adalah penyimpanan 

arsip yang didasarkan atas tanggal surat  atau tanggal penerimaan surat. 

Untuk penyimpanan arsip yang berasal dari surat masuk, kata tangkap 

untuk menentukan kode penyimpanan adalah tanggal masuknya surat (hal 

ini dapat dilihat pada  cap penerimaan surat). Kata tangkap yang 

digunakan untuk menentukan kode penyimpanan arsip atas dasar surat 

keluar, yaitu tanggal yang tertera pada surat yang dikirim. 

4. Sistem Nomor Terakhir (Terminal Digit)  

Penyimpanan arsip dengan sistem nomor terakhir (terminal digit) 

pada umumnya digunakan oleh organisasi yang mempunyai kegiatan 

cukup luas (organisasi besar) serta volume terciptanya arsip cukup besar. 

Perlu diperhatikan, bahwa yang dimaksud nomor di sini adalah nomor 

kode penyimpanan dan bukan nomor yang tertera pada surat (Nomor 

Surat). Jadi, jangan sampai nomor surat dianggap kode penyimpanan arsip. 

Dengan demikian, penyimpanan arsip sistem nomor terakhir yang 
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mendasarkan nomor sebagai kode penyimpanan adalah penyimpanan arsip 

yang diatur dengan ketentuan berikut ini. 

a. Laci yang digunakan untuk penyimpanan arsip terdiri dari 10 laci. 

b. Lembar petunjuk (guide) ditiap laci sebanyak  10 sehingga 

seluruhnya berjumlah 100 lembar petunjuk. 

c. Jumlah map atau folder seluruhnya berjumlah 1000 lembar yang 

ditempatkan dibelakang setiap lembar petunjuk sebanyak 10 map. 

d. Nomor kode  penyimpanan terdiri dari 3 unit petunjuk, yaitu unit 

pertama adalah dua (2) nomor dari belakang (nomor terakhir) 

sebagai petunjuk untuk nomor laci dan nomor guide (lembar 

petunjuk). Unit kedua adalah satu nomor berikutnya sebagai 

petunjuk nomor map tempat arsip disimpan. Sedangkan unit ketiga 

adalah nomor (digit) sisanya sebagai petunjuk nomor urut arsip yang 

disimpan. Pemberian nomor dimulai dari angka 0 (nol). Contoh 

penyimpanan arsip dengan sistem nomor terakhir (terminal digit): 

apabila kode penyimpanan  adalah 25791, ini berarti unit satu adalah 

nomor 91 sebagai petunjuk nomor laci (laci X) dan nomor petunjuk 

(guide 1). Unit dua satu nomor berikutnya yaitu 7 sebagai petunjuk 

nomor map dan unit  tiga angka sisanya dalam hal ini angka 25 

sebagai petunjuk nomor urut arsip. 

5. Sistem Klasifikasi Desimal 

Sistem klasifikasi desimal adalah penyimpanan arasip yang 

mendasarkan nomor sebagai kode penyimpanan.  Kedua sistem, yaitu 

sistem terminal digit dan sistem klasifikasi desimal adalah sistem 

penyimpanan berdasarkan nomor kode (Numeric Filling). Perbedaanya 

terletak pada pemberian nomor kode. 

6. Sistem wilayah (Geographic Filling) 

Penyimpanan arsip dengan sistem wilayan adalah penyimpanan 

yang dikelompok-kelompokan bersar wilayah kerja dari organisasi yang 

bersangkutan. Pembagian wilayah dapat dikelompokan atas dasar wilayah 

kerja, antar pulau. Misalnya: Sumatra, Kalimantan, Jawa-Madura, 

Balikpapan, Lombok, Maluku, Irian, dan Timor. Atau pembagian wilayah 
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kerja antar propinsi. Misalnya: Banten, DKI, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, 

Bali, NTB, NTT, Timor, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 

Palembang, dan seterusnya. 

Apabila propinsi yang mendasari pembagian wilayah kerja 

organisasi, maka jumlah laci yang digunakan sebanyak propinsi wilayah 

kerja. Satu laci terdiri dari kabupaten dan kota dalam propinsi yang 

bersangkutan. Jadi, jumlah lembar petunjuk sebanyak kabupaten dan kota 

dari propinsi tersebut. Untuk setiap kabupaten terdiri dan kecamatan-

kecamatan sehingga jumlah map yang digunakan sebanyak kecamatan di 

kabupaten atau kota tersebut. Dalam penyimpanan arsip dengan sistem 

wilayah ada kemungkinan pembagian rinciannya tidak menggunakan 

wilayah yang lebih kecil dari wilayah itu. 

 

D.  Kearsipan Elektronik Berbasis TIK 
Kearsipan elektronik merupakan pengembangan dari kearsipan 

konvensional yang menggunakan sistem penyimpanan dengan menggunakan 

media komputer. Kearsipan elektronik ini arsip/warkat yang disimpan berupa file 

yang disimpan dalam kabinet virtual, map virtual. Map virtual ini berupa folder-

folder yang di dalamnya berisi lembaran-lembaran arsip yang dikonversi ke 

dalam bentuk file gambar (*.bmp, jpg, dll) atau dokumen (*.doc, txt, d1l). 

Tabel 1. Perbedaan Komponen kearsipan Konvensional dan Elektronik 

Komponen Kearsipan Konvensional Kearsipan Elektronik 

Kabinet Berupa rak atau lemari 

arsip yang dibuat secara 

fisik. 

Berupa kabinet virtual yang dibuat 

dengan database 

Map Berupa map fisik untuk 

menyimpan lembaran 

arsip. 

Berupa map virtual atau folder untuk 

menyimpan file dokumen 

Arsip Lembaran-lembaran 

surat hard copy 

Lembaran-lembaran surat yang sudah di 

transfer ke dalam file gambar/teks. 
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Selanjutnya berikut adalah penjelasan tentang ketiga komponen dalam 

Sistem Kearsipan Elektronik yaitu kabinet virtual, map virtual dan lembar 

arsip yang berbentuk file. 

1. Kabinet Virtual 

Kabinet virtual ini merupakan database yang meniru bentuk dari 

kabinet nyata yang dipergunakan pada sistem kearsipan konvensional. 

Hanya bedanya jika di dalam kabinet nyata, kemampuan menampung map 

arsip adalah terbatas, tetapi jika pada kabinet maya ini kemampuan 

menampung datanya adalah tidak terbatas. Kemampuan fisik harddisk 

dalam menyimpan data digital disini menjadi batasan tertentu yang 

membedakan sistem konvensional dan elektronik. 

Atribut-atribut dalam kabinet virtual ini akan mencatat beberapa 

hal seperti berikut : 

a. Kode Kabinet : akan mencatat kode kabinet sesuai dengan aturan 

penulisan kode dalam perusahaan. 

b. Nama Kabinet: digunakan untuk mencatat nama kabinet seperti 

misalnya "Surat masuk", "Surat Keluar" dan sebagainya. 

c. Fungsi Kabinet : untuk mencatat keterangan fungsi kabinet. 

d. Lokasi : untuk mencatat lokasi kabinet. 

e. Dan hal lain yang diperlukan. 

2. Map Virtual 

Map virtual merupakan database yang atribut-atributnya seperti 

map yang sesungguhnya dalam sistem kearsipan konvensional. Tetapi 

tidak seperti pada map konvensional yang memiliki kemampuan terbatas 

untuk menyimpan dokumen, map virtual ini memiliki kemampuan yang 

memiliki kemampuan tidak terbatas dalam menyimpan dokumen. 

Beberapa atribut yang dicatat mengenai map virtual tersebut antara 

lain adalah sebagai berikut : 

a. Kode Map : akan mencatat kode map sesuai dengan aturan penulisan 

kode dalam perusahaan. 

b. Nama Map : digunakan untuk mencatat nama map seperti misalnya 

"Bagian Keuangan", "Bagian Pemasaran" dan sebagainya. 
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c. Lokasi Map. 

d. Keterangan. 

e. Dan lain-lain.  

3. Lembaran Arsip 

Lembar arsip yang tersimpan di dalam map virtual, bisa berbentuk 

file dokumen atau gambar. File dokumen adakah file-file yang dibuat dari 

Microsoft Word, Excel, Power Point dan sebagainya. Sedangkan file 

gambar adalah file yang berupa gambar sebagai hasil scanner atau import 

bitmap dari media yang lain. 

Beberapa atribut yang dicatat di dalam databasenya antara lain adalah : 

a. Kode Arsip : akan mencatat kode arsip sesuai dengan aturan 

penulisan kode arsip dalam perusahaan. 

b. Nama Arsip : untuk mencatat nama yang menggambarkan isi detail 

dari arsip yang disimpan. 

c. Klasifikasi : digunakan untuk mencatat klasifikasi map seperti 

misalnya "Penawaran Khusus", "Rahasia", dan sebagainya. 

d. Tanggal Arsip : untuk mecatat tanggal arsip tersebut dibuat. 

e. Tanggal terima : mencatat tanggal arsip tersebut di terima. 

f. Pengirim : untuk mencata pengirim arsip. 

g. Penerima : untuk mencatat bagian yang menerima arsip (tujuan 

arsip). 

h. Gambar : untuk mencatat file arsip yang sudah di scanner jika ada. 

i. Lokasi File : untuk mencatat lokasi file di dalam harddisk. 

j. Lokasi Fisik : untuk mencatat lokasi hard copy arsip tersebut.(Sularso 

Mulyono, 2012:87-90) 

 

E. Zoho Docs  

Zoho Docs ini adalah aplikasi internet yang menyediakan layanan 

penyimpanan dokumen secara gratis yang tersambung internet. Sebelum 

memanfaatkan layanan penyimpanan zoho docs ini terlebih dahulu 

melakukan pendaftaran (sign up) membuat akun untuk mendapatkan 
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username dan password untuk memberikan keamanan dalam mengakses 

fasilitas yang disediakan oleh zoho docs. 

Keutamaan dari zoho docs ini dibandingkan dengan kearsipan 

elektronik berbasis komputer adalah ketika kearsipan berbasis komputer ini 

terjadi kerusakan atau gangguan pada mesin komputer dalam penyimpanan 

dokumen maka bagi pengguna komputer akan sulit untuk menemukan 

kembali file yang telah disimpan, akan tetapi untuk penyimpanan/kearsipan 

menggunakan media zoho docs adalah dapat dibuka pada setiap komputer 

yang tersambung dengan layanan internet, sehingga ketika ada kerusakan 

pada komputer yang digunakan oleh pengguna, maka untuk menemukan 

kembali file yang disimpan tinggal menggunakan komputer lain yang 

tersambung internet.  

Kelebihan dari penyimpanan arsip modern berbasis TIK dengan Zoho 

Docs adalah: 

1. Menghemat tempat dan biaya dalam penyimpanan arsip dibandingkan 

dengan penyimpanan arsip secara konvensional. 

2. Meminimalisir kerusakan pada arsip ketika terjadi bencana alam seperti 

banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana lainya yang dapat 

mengancam keberadaan arsip. 

3. Mudah diakses kapan saja ketika membutuhkan keberadaan arsip selama 

ada komputer yang memiliki konektivitas dengan jaringan internet. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem 

penyimpanan arsip modern berbasis TIK dengan Zoho Docs: 

1. Komputer harus tersambung dengan layanan Internet (network). 

2. Membutuhkan tenaga (Sumber Daya Manusia) yang paham dan terampil 

dalam penggunaan TIK. 

3. Kurangnya keamanan legalitas dari arsip karena dalam penyimpanan 

arsip dengan menggunakan scanner untuk merubah arsip fisik dengan 

arsip virtual. 
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BAB III  

METODE PENULISAN 

 

 

A. Pendekatan Penulisan 

Penulisan karya tulis ini menggunakan pendekatan kajian pustaka yaitu 

dengan menggunakan kajian beberapa buku sebagai landasan teori dari penulisan 

ini.  

 

B. Sumber Penulisan 

Ada beberapa sumber yang dipakai dalam penyusunan karya tulis ini yaitu 

dari buku-buku yang relevan, dari internet dan artikel-artikel yang relevan yang 

mendukung dalam teori penulisan karya tulis ini. 

 

C. Sasaran Penulisan 

Sasaran dari penulisan ini adalah kepada setiap organisasi dalam 

melakukan kegiatannya, terutama dalam mengarsipkan dokumen-dokumen 

penting bagi organisasi baik pemerintah atau swasta. Untuk sasaran utama dalam 

penulisan ini adalah organisasi kecil yang dalam melaksanakan kegiatan kearsipan 

tidak mampu untuk membeli program untuk kearsipan modern dengan 

menggunakan program tersendiri. 

 

D. Tahapan Penulisan 

Adapun tahapan-tahapan dalam penulisan karya tulis ini adalah, Pertama 

yaitu menemukan masalah dalam penulisan ini penulis fokus pada penemuan 

masalah mengenai kearsipan. Kedua, melakukan atau mencari teori-teori yang 

mendukung dalam penulisan ini sesuai dengan judul yang diajukan oleh penulis. 

Ketiga adalah proses penulisan karya tulis yang mengkaji beberapa teori dan 

mengungkapkanya dalam bentuk tulisan ilmiah dengan menawarkan solusi dalam 

mengatasi penanganan arsip dengan cara back up arsip fisik dengan menggunakan 

media penyimpanan zoho docs. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Tata Kearsipan Menggunakan Media Zoho Docs 

Kearsipan dengan menggunakan media zoho docs sistemnya tidak 

jauh beda dengan kearsipan berbasis komputer hanya saja kearsipan 

menggunakan media zoho docs komputer harus tersambung dengan layanan 

internet. Akan tetapi keunggulan dari kearsipan dengan media zoho docs 

adalah dapat dibuka disetiap komputer yang memiliki layanan internet, 

sehingga tidak perlu kawatir mengenai kerusakan atau hilangnya file yang 

disimpan ketika komputer mengalami kerusakan. 

Adapun sistem penyimpanannya sendiri tidak jauh berbeda dengan 

kearsipan konvensional misalkan penyimpanan arsip dengan menggunakan 

sistem desimal dengan kode penyimpanan 213,12 berarti cara penyimpanan 

filenya adalah dengan membuka folder kabinet nomor 200, selanjutnya 

membuka folder guide nomor 1, serta membuka folder map nomer 3 dan file 

disimpan dengan urutan ke-12, caranya file direname dengan nama angka 12. 

Hal ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Penamaan folder dalam penyimpanan arsip elektronik 

dengan media zoho docs 

 

 

 

 

 

 

File ke-
12 

Kabinet  
200 

Guide 1 Map 3 
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B. Langkah-langkah pembuatan akun pada zoho docs  

1. Langkah awal adalah melakukan Sign Up di www.zoho.com, proses sign 

Up ini dilakukan secara gratis oleh penyedia layanan zoho docs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Halaman awal sign up zoho docs 

 

2. Selanjutnya pengisian biodata seperti alamat e-mail; password; dan 

menuliskan ulang password yang telah dimasukan setelah itu verifikasi di 

dikirim melalui e-mail yang telah di input ketika sign up. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan form sign up zoho docs 

http://www.zoho.com/
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Gambar 5. Halaman zoho docs  untuk sign in 

 

1. Sign in memasukan username dan password. 

2. Setelah sign in klik menu online document management (icon docs) 

seperti yang terlihat pada gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan membuka layanan penyimpanan dokumen 
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Setelah itu muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan pembuatan folder 

3. Untuk membuat folder baru click menu create new setelah itu click menu 
folder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Ikon yang dipilih untuk membuat folder baru 

4. Sebelum melakukan penyimpanan kita harus membuat folder-folder yang 

terdiri dari, folder pertama sebagai filling cabinet, di dalam folder filling 

cabinet terdapat folder lagi yang berfungsi sebagai guide, selanjutnya 

didalam guide terdapat folder map, di dalam folder map terdapat file-file 

yang tersimpan sesuai dengan sistem penyimpanan arsip yang digunakan. 

Untuk pembuatan folder pertama kita harus membuat folder jumlahnya 

sesuai dengan sistem sistem yang digunakan dalam penyimpanan arsip. 
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C. Penyimpanan Arsip dengan Media Zoho Docs 

Langkah-langkah dalam penyimpanan arsip yang berupa file sebagai 

back up arsip fisik pada zoho docs  adalah  

1. Arsip yang berupa lembaran kertas dirubah kedalam bentuk file dengan 

menggunakan mesin scan. 

2. Setelah discan dengan mesin scanner disimpan pada  memori panyimpanan 

komputer, misalnya penyimpanan dengan menggunakan sistem desimal 

dengan kode penyimpanan 123,12; berarti kita memberikan nama filenya 

dengan nama kode 123,12 berarti file ini nanti disimpan pada folder filling 

cabinet nomor 100, folder guide nomor 2, dan folder map nomor 3.  

3. Setelah file yang berupa kertas dirubah dalam bentuk file dalam memori 

komputer, langkah selanjutnya sign in pada situs www.zoho.com dengan 

password dan username yang telah dimasukan pada awal sign up. 

4. Setelah masuk dalam www.zoho.com kita siap upload file dengan cara 

mengklik menu upload setelah itu klik browser dan langkah selanjutnya 

mencari file yang telah kita simpan didalam memori komputer sesuai dengan 

folder yang telah dituliskan dalam nama file. Untuk contoh sistem 

penyimpanan desimal diatas setelah dimasukan dalam folder map nomor 3, 

file di rename dengan menggunakan nomor 12, ini diambil dari nomor 

dibelakang koma. Ini untuk mempermudah ketika kita mencari dengan 

menggunakan kode dalam kartu kendali yang sesuai dengan kode 

penyimpanannya. 

5. Dan data siap diakses kapanpun ketika kita membutuhkan dengan melakukan 

login dengan password dan username dengan membuka situs www.zoho.com.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Proses penyimpanan pada Zoho Docs 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Arsip sadalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis 

karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat 

ditemukan kembali. Definisi tersebut menunjukkan kedudukan arsip sebagai sisi 

subtansial dari suatu organisasi yang secara nyata perlu dikelola dengan seksama 

demi terwujudnya optimalisasi aktivitas organisasi. Sementara itu, sejauh ini 

pengetahuan terkait kepengurusan arsip masih terbatas pada konsep konvensional 

yang kurang efisien diterapkan pada perkantoran masa kini. 

Globalisasi yang berlangsung saat ini semakin menuntut para pelaku 

organisasi untuk melakukan modernisasi terhadap kepengurusan manajerialnya, 

termasuk arsip. Dewasa ini, mulai dikembangkan inovasi-inovasi terkini atas 

pengelolaan arsip yang lebih efisien. Sistem Penyimpanan Arsip Modern berbasis 

TIK melalui Media zoho docs sebagai Back-up arsip Fisik pada Kelurahan 

menjadi salah satu solusi atas kepengurusan arsip dan tertib administrasi. 

Kearsipan menggunakan media zoho docs dapat dibuka pada setiap komputer 

yang tersambung jaringan internet, sehingga ketika ada kerusakan pada komputer 

yang digunakan oleh pengguna, maka untuk menemukan kembali file yang 

disimpan tinggal menggunakan perangakat computer lain yang tersambung 

jaringan internet. Dengan adanya proses perawatan arsip yang baik, maka akan 

menunjang kegiatan layanan kearsipan kepada pengguna arsip (user) khususnya, 

serta masyarakat pada umumnya. 

 

B. Saran 

Pengelolaan kearsipan sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan 

aktivitas organisasi dirasa perlu untuk selalu mengalami perkembangan seiring 

modernisasi yang terjadi. Akan lebih baik ketika para pelaku organisasi sebagai 

subyek segala aktivitas organisasi memahami betul akan pentingnya kedudukan 

arsip dan sistem kepengurusan yang efisien. Sehingga implementasinya, 

pengelolaan arsip dapat dikelola secara optimal demi keberlangsungan organisasi. 
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Nama Lengkap   : Rima Astari 

Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 1 Agustus 1991 

NIM    : 7101409095 

Jurusan/ Prodi/ Fakultas : Pend. Ekonomi/ Pend. Adm. Perkantoran/ 

     Fakultas Ekonomi 

Perguruan Tinggi  : Universitas Negeri Semarang 

Alamat Tempat Tinggal : Kav. Panjang Asri RT 3 RW 1 Kecamatan 

 Bae, Kudus  

No. Telepon   : 085641659618 

Riwayat Pendidikan  : SD N 1 Barongan 

     SMP N 1 Kudus 

     SMA N 1 Bae Kudus 

Karya-karya Ilmiah yang  

Pernah dibuat   : Essai “ Human Right Defender 

Penghargaan-penghargaan  

Ilmiah yang pernah diraih : - 

 

 

      Semarang, 23 April 2012 

 

 

      Rima Astari 
      NIM 7101409095 
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LAMPIRAN KTM (Kartu Mahasiswa) 

 

 

 

 


