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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap lembaga negara, perguruan tinggi, perusahaan, dan organisasi 

kemasyarakatan tidak luput dari penciptaaan dan pengelolaan arsip atas kegiatan 

yang dilakukannya. 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga 

negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan di bidang 

pertanian guna untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan 

negara khususnya sektor pertanian. 

Pentingnya pengelolaan arsip dalam menyelenggarakan tugas dan 

kewajibannya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia membentuk suatu 

bagian yang dapat merekam, mencatat, dan mengelola semua kegiatan yang 

terjadi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bagian tersebut bernama 

Subbagian Kearsipan. 

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Subbagian Kearsipan adalah 

mengelola arsip mulai dari penciptaan hingga pemusnahaan arsip. Dalam 

melakukan kegiatan pengelolaaan arsip inaktif seperti Surat Keputusan Menteri, 

Surat Penyelenggaraan Kegiatan, dan Surat Keluar Setjen, Subbagian Kearsipan 

menggunakan aplikasi Record Center Information System atau ReCIS yang 

berfungsi untuk mendigitalisasikan arsip inaktif sehingga dapat disimpan dan 

digunakan dalam sebuah aplikasi. 

Seiring dengan menumpuknya volume arsip inaktif dalam aplikasi tersebut 

dapat memenuhi ruang memori yang mengakibatkan lambatnya kinerja sistem, 

kerentanan informasi arsip, dan kurangnya kerja sama antara Unit Kerja dengan 

Unit Kearsipan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sistem terkait 

dengan penyusutan arsip inaktif. 
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1.2 Rumusan Masalah 

a. Adanya penumpukan volume arsip yang dapat memperlambat kinerja 

sistem dan  mempersempit ketersediaan ruang penyimpanan di memori. 

b. Rentannya keamanan terhadap arsip inaktif, baik yang harus 

dimusnahkan atau permanen akibat penumpukan arsip di dalam sistem 

aplikasi. 

c. Belum terciptanya jaringan kerja antara unit pengolah dengan unit 

kearsipan dalam pengelolaan arsip inaktif melalui aplikasi ReCIS. 

  

1.3 Batasan Masalah 

Agar laporan ini tidak terlalu luas dan memudahkan dalam pembacaan, 

maka pokok pembicaraan dalam laporan ini dibatasi dengan ruang lingkup 

pengembangan aplikasi Records Center Information System di Kementerian 

Pertanian Republik Indonesia dalam proses penyusutan arsip inaktif yang meliputi 

pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip inaktif. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah menghindari terjadinya 

penumpukan informasi arsip inaktif dalam aplikasi ReCIS dan meningkatkan 

keamanan bagi informasi arsip inaktif maupun arsip statis yang memiliki nilai 

kesejarahan serta menciptakan jaringan kerja antara unit pengolah dengan unit 

kearsipan dalam mengelola arsip inaktif pada -aplikasi Records Center 

Information System di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.  

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengurangi penumpukan volume arsip yang dihasilkan dari unit-unit kerja.  

b. Memberikan keamanan bagi arsip yang nilai gunanya sudah berkurang 

maupun arsip yang memiliki informasi kesejarahan. 

c. Menciptakan jaringan kerja antara unit pengolah dan unit kearsipan dalam 

sebuah aplikasi. 

d. Meberdayakan arsip sebagai bahan referensi. 
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1.6 Luaran Yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan oleh penulisan ini adalah mengembangkan aplikasi 

ReCIS dengan merancang proses penyusutan arsip inaktif di Kementerian 

Pertanian Republik Indonesia. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami isi tugas akhir ini, Penulis 

membagi menjadi beberapa bagian yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan umum tentang penulisan laporan yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang kajian literatur yang berkaitan dengan landasan teori, 

konsep, prosedur, metode, dan proses yang digunakan sebagai acuan dalam 

perancangan sistem. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tahap-tahap penelitian yang digunakan sebagai solusi 

dari masalah yang terjadi untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang uraian dan isi dari hasil penelitian sesuai dengan 

pembahasan yang menjadi topik utama laporan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai 

anjuran yang perlu dilakukan oleh peneliti selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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