BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada Kementerian Pertanian
yang dilaksanakan pada tanggal 16 Febuari – 1 Maret 2018 penulis dapat
menyimpulkan bahwa:
1. Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah unutk menganalisa bagaimana
kinerja seorang sekretaris dalam melakukan penataan arsip hingga proses
penyimpanan. Mnemukan masalah yang terjadi terhadap penataan arsip serta
melakukan upaya dalam pemecahan masalah penataan arsip yang terjadi pada
Biro Umum dan Pengadaan Kementerian Pertanian.
2. Pada saat melakukan observasi penulis menemukan masalah yang berkaitan
dengan penataan arsiop yaitu diantaranya adalah arsip yang belum tertata
sesuai dengan sistem penyimpanan, perlengkapan dalam menyimpan arsip
yang belum memadai.
3. Masalah yang terjadi pada biro umum dan pengadaan Kementerian pertanian
mengakibatkan arsip tidak tertata dengan baik, membutuhkan waktu yang
lama dalam penataan arsip tersebut, dan penggunaan perlengkapan kantor
seperti meja rapat yang tidak tepat untuk melaksanakan penataan arsip dapat
mengganu

aktivitas

penataan
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arsip.
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B. Saran
Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada Kementerian Pertanian, penulis
dapat memberikan beberapa saran diantaranya ialah:
a) Bagi Instansi
Saran untuk instansi terhadapa permasalah penataan arsip yang tidak
efektif yaitu:
1. Sekretaris harus memilki jadwal tersendiri dalam penataan arsip serta
memilki rasa kedisiplinan dan tanggung jawab lebih terhadap arsip
sehingga tugas dalam melaksanakan penataan arsip berjalan dengan
konsisten dan rapi.
2. Arsiparis sebaiknya memberikan pembinaan yang lebih terhadap
sekretaris dalam pengetahuan mengenai arsip guna menambah wawasan
dan menjadi ahli dalam bidang arsip.
3. Kementerian

Pertanian

Biro

Umum

dan

Pengadaan

sebaiknya

menyediakan ruangan khusus untuk arsip agar dapat melakukan aktivitas
dengan lancar tanpa terganggu oleh apapun.
b) Bagi Universitas
Perpustakaan sebaiknya menyediakan buku dengan tahun terbit terbaru
sehingga mahasiswa yang melakukan penulisan Karya Ilmiah seperti penulis
tidak kesulitan jika mencari informasi dan referensi dengan informasi terbaru.
c) Bagi Mahasiswa
1. Semoga penulisan Karya Ilmiah dapat menjadi referensi bagi mahasiswa
yang sedang melakukan penulisan selanjutnya.
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2. Penelitian selanjutnya diharapakan dapat mempersiapkan diri dengan baik
sehingga dapat melakukan observasi di tempat yang diinginkan.

