
Virtual Office Solution

PROGRAM MANAJEMEN ARSIP

PENGENALAN



Virtual Office Solution

I. LATAR BELAKANG

Mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan

masyarakat yang sangat pesat, Lembaga Pemerintah / Satuan kerja

diharapkan untuk bisa mengakomodasi tuntutan tersebut agar bisa

mewujudkan pelayanan yang cepat,akurat dan transparan. Dengan

memanfaatkan kemajuan teknologi serta tanpa mengesampingkan aspek
ekonomis dan efisien maka Lembaga pemerintah / Satuan Kerdia

arahkan untuk mewujudkan Visi dan misinya, sedangkan untuk

mewujudkan tercapai visi perlu dilaksanakan Misi, agar tujuan yang

dituangkan dalam Visi Lembaga Pemerintah / Satuan Kerja dapat

terlaksana dan berhasil dengan baik, yakni diantaranya :

1. Bekerja secara professional, kreatif dan inovatif.

2. Memanfaatkan secara maksimalkan sumber daya dan teknologi yang

ada.

3. Melayani masyarakat secara cepat dan professional .

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi dan Misi,

diperlukan strategi secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan

komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai

atau memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran, salah satunya

dengan pembuatan software kearsipan dalam rangka untuk

mendokumentasikan arsip secara digital sehingga mendapatkan kerapian

dan kecepatan dalam segala aspek geraknya khususnya masalah

informasi. Inti dari pengarsipan dokumen Lembaga Pemerintah / Satuan

Kerja atau Dinas adalah menjalankan proses mencatat, menyimpan serta

menampilkan kembali informasi dokumen tersebut apabila diperlukan baik

intern satuan kerja, lembaga lain maupun kepada lembaga masyarakat

apabila memang memungkinkan. Software ini juga harus mempermudah

kinerja pegawainya sendiri atau Dinas lain yang memerlukan pelayanan

baik itu jasa maupun data yang dibutuhkan.

Banyak sekali hal-hal yang harus ditangani oleh Lembaga pemerintah

atau Satuan Kerja, mulai dari hal-hal kepemerintahan, kepegawaian
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sampai layanan masyarakat. Saat ini masih banyak Satuan Kerja atau

Dinas yang dalam mengelola arsip masih menggunakan cara-cara manual

yang sebenarnya kurang optimal  dalam pelaksanaannya. Untuk

meningkatkan efektifitas dan efisiensi jalannya fungsi-fungsi operasional

dalam  pemerintahan daerah, perlu ada keberanian untuk melakukan

pembenahan-pembenahan dalam berbagai bidang yang ada, sepanjang

memang digunakan untuk mencapai visi dan tidak menyimpang dari

peraturan yang berlaku.

II. PERUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang sering dihadapi oleh Lembaga Pemerintah /

Satuan Kerja atau Dinas, antara lain :

1. Tidak ada Backup Data Arsip

2. Tidak ada History data Arsip

3. Keberadaan arsip (data) yang tersebar sehingga menyulitkan

dalam pencarian.

4. Banyaknya Jumlah Arsip yang disimpan sehingga

menyulitkan proses pencarian.

5. Pengelolaan data-data  Arsip yang masih belum optimal.

III. DEFINISI OPERASIONAL
Kegiatan Pengadaan Software Kearsipan merupakan kegiatan

Peningkatan teknis secara menyeluruh dalam penyelenggaraan sistem

kearsipan, serta sebagai bahan  awal untuk proses pembuatan data

software Kearsipan dalam rangka meningkatkan kinerja dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada

IV. TUJUAN
Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penyusunan

Pengadaan Software Kearsipan adalah :

1. Manajemen Data Arsip menjadi lebih baik.

2. Arsip data maupun riwayat surat masuk dan keluar

tersimpan dengan baik.
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3. Pembuatan laporan mengenasi semua Arsip, seperti laporan

Surat Masuk, laporan Surat Keluar, laporan peraturan baru

dan lain-lain.

V. HASIL
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai

berikut :

a. Tersusunnya dokumen laporan kearsipan dalam proses

perencanaan maupun pengendalian;

b. Sebagai Bahan Perencanaan dan Pengendalian kegiatan

kearsipan di Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Perlindungan

Masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

c. Sebagai bahan acuan untuk melaksanakan monitoring dan

Evaluasi kegiatan, untuk melihat sejauhmana kegiatan

kearsipan yang berjalan

VI. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup yang harus ditangani :

1. Instalasi program;

2. Pelatihan

3. Membuat buku manual panduan penggunaan serta buku

laporan awal, Laporan Antara, dan Laporan Akhir.

4. Digitalisasi Arsip / Dokumen

VII. LOKASI KEGIATAN
Wilayah Satuan Kerja atau Lembaga Pemerintah.\

VIII. PENGENALAN APLIKASI / Pekerjaan
Untuk proses pembuatan Aplikasi ini diperlukan dana sangat

terjangkau serta perolehan manfaat yang maksimal. Untuk proses

pembuatan software, installasi, pelatihan serta pembuatan buku

panduan. Untuk lebih detil mengenai aplikasinya kami siap jikalau

diperlukan demo dan alur programnya serta menu-menu yang ada di

dalamnya, tidak menutup kemungkinan dilakukan perubahan
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menyesuaikan kebutuhan dari lembaga pemerinta / Satuan kerja yang

ada. Sedangkan untuk digitalisasi arsip kami siap resource baik dari

segi SDM maupun peralatan yang mendukung kebutuhan untuk proses

digitalisasi dokumen

IX. PENAWARAN HARGA
Untuk pekerjaan yang kami sampaikan diatas apabila anda tertarik

silahkan contak kami di :

Person : Hadi Budiman

Phone : 087832851711

E-Mail : netrolocito@yahoo.co.id

Demikian Pengenalan dan penawaran harga dari kami, semoga

bermanfaat dan kami tunggu kerja samanya

Hormat Kami

ViOS Indonesia


