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A. Pendahuluan 

Kemajuan pesat di bidang teknologi informasi menciptakan suatu peradaban baru yang 

berbasis teknologi canggih, praktis, efektif, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi 

dapat memberikan kemudahan pada berbagai sektor kehidupan seperti sektor pariwisata, 

kesehatan, maupun dalam sektor pemerintah. Manajamen informasi yang tepat dan baik dalam 

sebuah sektor mampu mendukung kinerja dari tiap elemen yang ada. Penerapan manajemen 

informasi yang tepat dalam sektor pemerintah dapat mendukung semua aktivitas instansi yang 

berujung pada peningkatan produktivitas dan profit yang diperoleh instansi. Informasi 

menjadi kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta. 

Keseluruhan kegiatan organisasi pada dasarnya membutuhkan informasi. Informasi menjadi 

bagian yang sangat penting untuk mendukung proses kerja administrasi dan pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen dari birokrasi di dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi 

yang berkembang dengan cepat. Salah satu sumber informasi penting yang dapat menunjang 

proses kegiatan administrasi maupun birokrasi adalah arsip (record). Arsip sebagai rekaman 

informasi dari seluruh aktivitas organisasi, pusat ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, 

bukti eksistensi organisasi dan untuk kepentingan organisasi yang lain. Pengelolaan arsip yang 

baik mulai dari pembuatan hingga penyusunan dapat menunjang kegiatan administrasi agar 

lebih lancar. Kendala 2 yang dapat terjadi dalam pengolahan kearsipan seperti kurangnya 

tenaga arsiparis maupun terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Bertitik tolak dari 

fungsi dan kegunaan arsip, maka arsip sebagai salah satu sumber informasi harus dikelola 

dalam suatu sistem/manajemen, sehingga informasi arsip memungkinkan untuk disajikan 

secara tepat, kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya yang seefisien 

mungkin. Dengan demikian, informasi yang terekam tersebut dapat digunakan di dalam 

menunjang proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta 

dapat dijadikan referensi sebagai input yang sangat signifikan bagi proses manajemen, baik 

bisnis maupun pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 serta 

pentingnya pengarsipan maka diperlukan sebuah sistem informasi kearsipan yang dapat 

membantu dalam mendokumentasikan arsip dan memudahkan data atau dokumen untuk 

ditelusuri. 

Pada sebuah instansi pemerintahan pengarsipan seringkali diterjemahkan sebagai 

suatu kegiatan memanajemen naskah-naskah yang dianggap penting atau bersejarah yang 

sesuai dengan prosedur yang ada. Proses penyimpanan dan pengunduhan menggunakan kertas 

dan buku dimana rentannya rusak dan hilang. Petugas arsip juga mengalami kesulitan 

menemukan kembali arsip yang disimpan dan dicatat dalam sebuah form. Dari permasalahan 

yang dihadapi dan mengacu keinginan pihak sekretariat untuk alih media dan adanya proses 

back-up arsip dapat diberikan suatu solusi yaitu digitalisasi arsip. Alih media atau media 



elektronik untuk pengolahan arsip yaitu digitalisasi arsip. Dengan menggunakan alat scanner, 

maka arsip dari SKPD akan di-scan terlebih dahulu. Setelah itu 5 hasil scan yang berupa 

gambar tersebut disimpan dalam sebuah folder yang nantinya lokasi folder tersebut akan 

diambil atau diunduh untuk mengubah dalam bentuk format text menggunakan Optical 

Character Recognition (OCR). 

 

B. Latar Belakang 

Kegiatan kearsipan mempunyai peranan yang sangat penting pada setiap organisasi 

baik swasta maupun pemerintahan. Karena arsip menyimpan berbagai sumber informasi yang 

sangat penting bagi setiap kegiatan yang dilakukan sebagai alat bantu untuk mengingat. Hal 

ini arsip harus disimpan dengan baik dan benar agar sewaktu-waktu diperlukan dapat 

ditemukan dengan cepat dan tepat, sehingga kegiatan kearsipan dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. 

Beberapa permaslaahan yang timbul jika menyimpan arsip atau data secara 

konvensional: 

 Arsip fisik rentan untuk rusak, terutama jika terjadi adanya bencana alam, arsip fisik 

rentan robek, menguning, dan tingginya risiko kehilangan arsip yang mengakibatkan 

perusahaan kehilangan arsip sebagai aset penting mereka. 

 User sulit mendapatkan arsip yang dibutuhkan, baik arsip yang spesifik atau dokumen 

yang sudah dibuat dalam waktu yang lama. 

 User sulit menemukan arsip dengan deskripsi atau pun pencarian kedalam isi arsip, 

nomor arsip dari proyek tertentu. 

 User tidak bisa atau kesulitan mencari arsip yang terbaru, sesama karyawan lainnya tidak 

mengetahui siapa yang membuat perubahan terbaru pada arsip tersebut. 

 Tidak ada keseragaman antara user satu dengan user lainnya dalam penamaan arsip. 

 Space lemari arsip fisik dan kantor yang tidak memadai untuk melakukan penyimpanan 

arsip fisik secara terus menerus/berkala. 

 Tidak adanya security untuk arsip-arsip penting perusahaan/security pada arsip tidak 

dapat diatur secara fleksibel. 

Mengacu pada hal tersebut untuk meningkatkan penyimpanan dan dapat diakses 

dengan mudah oleh para pekerja Kecamatan Megamendung mencetuskan sebuah inovasi yang 

diberi nama SIPSIPAN (Sistem Aplikasi Arsip Berbasis Android)  yang dimaksudkan untuk 

dapat menjaga arsip dan mempermudah dalam proses pencarian arsip di Kecamatan 

Megamendung. 

Inovasi ini terapkan karena dilatar belakangi oleh keadaan teknologi yang semakin 

berkembang dan maraknya penggunaan ponsel berbasis android. Oleh karena itu pemerintah 

Kecamatan Megamendung berinovasi agar Arsip terjaga dan mudah dalam pencarian 

Dokumen tersebut akan terus di kembang kan Khusus nya kator Kecamatan Megamendung. 



Dalam pelaksanaan kegiatan Program Inovasi ini tetap mengacu kepada penerapan 

protokol Kesehatan dengan menerapkan 5 M ; Memakai Masker, Mencuci tangan, Menjaga 

Jarak, Menjauhi kerumunan  dan  menghindari Mobilitas Masyarakat. 

 

C. Tujuan  

Dengan mengacu pada permasalahan maka tujuan yang hendak dicapai yaitu membuat 

sebuah aplikasi digitalisasi arsip pada Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor agar arsip 

terjaga dan mudah dalam pencarian dokumen. 

 

D. Manfaat 

Pentingnya sistem manajemen dokumen arsip didasarkan antara lain berdasarkan poin-

poin dasar berikut : 

1. Tidak Perlu Khawatir tentang Keamanan Data 

2. Lebih Banyak Menghemat Waktu 

3. Peningkatan Keamanan 

4. Kontrol Kualitas Yang Lebih Baik 

5. Kolaborasi Mudah 

6. Pemrosesan yang Mudah 

7. Metadata untuk Pencarian Mudah 

8. Integrasi yang Lebih Baik 

9. Recovery lebih mudah  

10. Mudah Mengirim dan Mendistribusikan 

 

E. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 

1. Kegiatan Pokok  

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan 

publik berbasis teknologi dengan pemanfaatan aplikasi yang tersedia di play store yang 

bisa diakses melalui smartphone untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen (cloud) . 

2. Rincian Kegiatan : 

1) Mensosialisasikan program inovasi SIPSIPAN kepada stakeholder terkait 

2) Melaksanakan bimbingan teknis dan memberikan pelatihan kepada stakeholder terkait 

3) Publikasi dan sosialisasi 

4) Melaksanakan monitoring dan pengawasan  

 

F. Cara Melaksanakan Kegiatan 

Kegiatan diawali dengan penjaringan permasalahan di lapangan dan di lanjutkan 

pembuatan TIM pengelola inovasi. Tahap berikutnya perumusan ide pembuatan inovasi dan 

pelaksanaan pembuatan aplikasi SIPSIPAN, setelah aplikasi siap di jalankan kegiatan diawali 

dengan mensosialisasi para pelaku stakeholder terkait. Setelah program inovasi dimaksud 



berjalan sesuai dangan apa yang di harapkan, maka harus dilaksanakan monitoring dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan inovasi tersebut. 

 

G. Sasaran 

Semua dokumen penting yang ada di Kantor Kecamatan Megamendung. 

 

H. Tahapan Inovasi  

No. Tahapan Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Latar Belakang 

Masalah 

September  2020 Penjaringan di lapangan 

2. Perumusan Ide September  2020 Perumusan ide dari masukan 

semua pihak / koordinasi dengan 

SKPD terkait 

3. Perancangan September  2020 Penyusunan Tim Inovasi 

4. Sosialisasi Oktober 2020 Stakeholder dan semua karyawan 

5. Implementasi Oktober 2020 Pelaksanaan  

 

I. Implementasi SIPSIPAN 

1. Cara Akses Aplikasi 

Aplikasi Arsip ini dapat di Akses Menggunakan Komputer atau Handphone Berbasis 

Android dengan spesifikasi standar yang dilengkapi dengan akses jaringan internet. 

Terdapat beberapa jenis aplikasi browser yang dapat digunakan untuk mengakses internet 

seperti Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, dan sebagainya. Alamat 

Website atau Aplikasi https://www.appsheet.com/newshortcut/ca176810-2c4f-4fc8-aba4-

ca0e49e93d38  

1.1 Alamat URL  

 

Alamat URL Aplikasi Arsip 

 

https://www.appsheet.com/newshortcut/ca176810-2c4f-4fc8-aba4-ca0e49e93d38
https://www.appsheet.com/newshortcut/ca176810-2c4f-4fc8-aba4-ca0e49e93d38


Install Aplikasi Google Play 

1.2 Halaman Utama  

 

 

1.3 Login Aplikasi Menggunakan Alamat Email yang sudah di daftar kan oleh Admin 

 
Halaman untuk Upload Dokumen Arsip 

 

 



 
 

Hasil Upload Dokumen 

 
 

 

I. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan danPelaporan 

a. Tim Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan 

kegiatan. 

b. Tim Pengelola melakukan pencatatan perkembangan selama kegiatan berlangsung sesuai 

dengan kondisi di lapangan. 

 

 

 

 



 

J. Penutup 

 Evaluasi pelaksanaan kegiatan di lakukan setelah pelaksanaan kegiatan berjalan, 

laporan evalusi kegiatan dilakukan tiap satu bulan sekali dengan cara melakukan praktek 

langsung kepada pengguna dan hasil laporan dilaporkan ke Sekretaris Kecamatan. 

 

 

  Megamendung, September 2020 

 

  CAMAT, 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ENDI RISMAWAN, S.Sos 

Pembina Tk. I 

NIP. 196704131989011001 

199705222020122020 

   

 


