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ABSTRAK 

 

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN ARSIPARIS DI PT. FIFGROUP 

CABANG KEDATON BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

Nadila Widyastuti – 1906061035 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelatihan dan Pengembangan Arsiparis 

yang diterapkan oleh PT. FIFGROUP Cabang Kedaton Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakaan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pelatihan dan pengembangan arsiparis di PT. FIFGROUP telah melakukan 

Pelatihan dan Pengembangan untuk sebagai upaya peningkatan kinerja yang lebih 

baik.  Pelatihan dan Pengembangan Arsiparis di PT. FIFGROUP Cabang Kedaton 

Bandar Lampung dilakukan dengan memberikan pelatihan sistem pengarsipan, 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola arsip. 

Kata kunci: Pelatihan, Pengembangan, Arsiparis. 
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ABSTRACT 

 

TRAINING AND DEVELOPMENT OF ARCHIVERS AT PT. FIFGROUP 

KEDATON BRANCH BANDAR LAMPUNG 

 

By : 

Nadila Widyastuti – 1906061035 

 

This study aims to determine the training and development of archivists 

implemented by PT. FIFGROUP Kedaton Bandar Lampung Branch. This study 

uses qualitative methods with data collection techniques through observation, 

interviews and documentation. The results of this study indicate that the training 

and development of archivists at PT. FIFGROUP has conducted Training and 

Development as an effort to improve performance. Archivist Training and 

Development at PT. FIFGROUP Kedaton Bandar Lampung Branch is carried out 

by providing archiving system training, which aims to improve the knowledge and 

skills of archive managers. 

Keywords: Training, Development, Archives 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Federal Internasional Finance adalah perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di 

bidang transaksi pembayaran kredit resmi motor Honda yang berkantor pusat di Jakarta 

Selatan dan mempunyai cabang-cabang yang tersebar diberbagai penjuru Indonesia dan 

bekerja sama dengan perusahaan motor Honda. Perlu diketahui bahwa perusahaan motor 

Honda merupakan motor yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia dan 

merupakan penjualan motor terbesar di negeri ini yang hampir mencakup sekitar 75% 

penjualannya. Oleh karena itu, setiap hari PT. Federal International Finance menerima 

ribuan berkas dari para calon konsumen yang mengajukan kredit motor melalui marketing 

executive FIF Group. 

 

Pada PT. Federal International Finance Group Cabang Kedaton, belum melakukan 

prosedur pengarsipan yang tepat. Perusahaan ini hanya menggunakan nomor kontrak 

tagihan untuk mengurutkan sesuai dengan angka di tagihan kontrak konsumen. Bahkan, 

tidak adanya filling cabinet ataupun lemari arsip pada bagian gudang penyimpanan 

sehingga beberapa file rusak karena rapuh. Di dalam gudang terdapat file tagihan kontrak 

konsumen, data-data konsumen seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Foto 

bukti serah terima kendaraan, surat pencairan dana kredit, dan pencairan dana haji dan 

umroh yang dimana semua file itu sangat penting ketika dibutuhkan suatu saat nanti. 

 

Keseluruhan kegiatan organisasi pada dasarnya membutuhkan informasi. Oleh karena itu, 

informasi menjadi bagian yang sangat penting untuk mendukung proses kerja 
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administrasi. Sebagai rekaman informasi dari seluruh aktivitas perusahaan, arsip 

berfungsi sebagai pusat ingatan, alat bantu pengambilan keputusan, bukti-bukti data yang 

valid, dan untuk kepentingan organisasi yang lain. Berdasarkan fungsi arsip yang sangat  

penting tersebut, maka harus ada prosedur penyimpanan arsip yang benar.Pengarsipan 

yang tepat dalam menunjang kegiatan administrasi agar lebih efektif dan efisien 

seringkali diabaikan dengan berbagai macam alasan. Berbagai kendala dalam kearsipan 

seperti kurangnya tenaga kerja di gudang/pengarsipan berkas maupun terbatasnya sarana 

dan prasarana selalu menjadi alasan buruknya prosedur pengelolaan arsip di hampir 

sebagian organisasi pemerintah maupun swasta. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka 

setiap organisasi harus memiliki Standard Operational Procedure (SOP) dalam 

melaksanakan proses pengarsipan. 

 

Arsip sebagai dokumen dalam semua media yang mempunyai nilai historis atau hukum 

sehingga disimpan secara permanen (Deserno, dalam Barthos, Basir. 2005: 60). Data 

merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui 

atau dianggap. Dalam mengelola arsip secara manual, terdapat tujuan pengelolaan arsip 

atau dokumen (Hasan, dalam Barthos, Basir. 2009: 16). Menurut (Sukoco, dalam Barthos, 

Basir. 2007: 82) tujuan pengelolaan dokumen yang terintegrasi adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjaga dokumen maupun arsip agar dapat diakses dan digunakan 

sepanjang ada nilai gunanya. 

2. Untuk membuat informasi dari dokumen dan arsip, tersedia dalam format yang 

tepat, digunakan oleh orang yang tepat, dan dapat digunakan pada saat yang tepat. 

 

Faktor penting yang perlu dilakukan adalah dibalik penyimpanan dokumen tersebut. 

Dalam manajemen arsip manual, berarti menempatkan dokumen dalam sistem kearsipan 

yang bisa ditemukan kembali saat dibutuhkan. Namun dengan teknologi digital, hasil 

yang sama akan dicapai dengan mentransfer dokumen elektronik dari proses administrasi 

manual dalam sistem penyimpanan. 
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Dalam tugas akhir ini, penulis memilih untuk mengajukan penelitian di PT. FIFGROUP 

Cabang Kedaton di bagian Pengarsipan kredit karena penulis telah melakukan magang di 

kantor tersebut, dan penulis memfokuskan pada prosedur pengelolaan arsip data 

konsumen, dimana arsip data konsumen merupakan kumpulan dokumen penting yang 

berisi data pribadi dan bukti-bukti penerimaan pinjaman dana kredit. Dibagian 

pengarsipan, terdapat kesalahan dalam penyusunan arsip dan pengelolaan arsip yang 

tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan arsip yang benar. Maka dari itu penulis fokus 

untuk meneliti dan menemukan solusi untuk PT. FIFGROUP Cabang Kedaton dalam hal 

pengarsipan supaya prosedur pengelolaan arsip berjalan dengan baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tugas akhir ini 

merumuskan masalah yaitu : 

 Bagaimanakah Pelatihan dan Pengembangan Arsiparis pada PT. FIFGROUP 

Cabang Kedaton Bandar Lampung ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan dari penulis untuk melakukan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui Pelatihan dan Pengembangan Arsiparis yang dilakukan oleh 

PT. FIFGROUP Cabang Kedaton.  

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan dituangkan dalam tugas akhir ini 

diharapkan mempunyai manfaat, yaitu : 

1. Secara teoritis  

untuk membantu mengembangkan ilmu administrasi khususnya di mata 

kuliah pengarsipan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai 

tata cara pengarsipan dengan baik. 
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2. Secara Praktis  

Bagi Perusahaan yaitu untuk sebagai bahan acuan dalam memperbaiki 

kekurangan yang mungkin ada dalam perusahaan dan dapat membantu 

kelancaran aktifitas kerja dalam perusahaan. 

 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian pengumpulan data ini, yang digunakan penulis sebagai bahan 

penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode deskriptif kualitatif antara lain: 

a. Teknik Observasi Partisipatif 

Observasi yaitu mengamati secara langsung pada objek penelitian, dengan 

maksud untuk memperoleh data yang nyata tentang Pelatihan dan 

Pengembangan Arsiparis pada FIF Cabang Kedaton Bandar Lampung. 

Observasi ini dilakukan penulis dengan mengamati kegiatan Arsip yang 

dilakukan oleh karyawan FIF GROUP, selama penulis melaksanakan 

penelitian di bagian Pengarsipan terhitung dari tanggal 17 Januari sampai 

dengan 04 Maret 2022. 

 

b.  Wawancara 

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan tanya 

jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang 

berkompeten di PT FIFGROUP Kedaton. Jenis wawancara yang akan 

dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dengan 

ibu Intan Andriantini selaku HRD, yaitu wawancara yang dilakukan dengan 

mempersiapkan pokok permasalahan yang kemudian dikembangkan dalam 

wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai 

permasalahan yang diajukan sehingga tidak menimbulkan kekakuan dalam 

proses wawancara. 
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c.  Teknik Dokumentasi 

Pada tugas akhir ini penulis mengumpulkan data dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lain 

yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dokumen-dokumen atau 

berkas-berkas lainnya   yang  diperoleh dari PT FIFGROUP Kedaton, dan 

buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok- 

pokok bahasan penelitian. 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Arsip 

2.1.1 Pengertian Arsip 

Secara etimologi istilah arsip berasal dari bahasa Yunani “Archie” yang berarti 

permulaan, menjadi “Ta Archia”, selanjutnya menjadi “Archeon” yang berarti 

gedung pemerintahan dan kemudian dalam bahasa lainnya berbunyi “Archivium”. 

Pengertian dari arsip juga dijelaskan sebagai suatu tempat dimana seluruh warkat 

organisasi disimpan secara tertib.  

Pengertian ini lebih tepat dinyatakan sebagai istilah archival institution atau kantor 

arsip. Lalu ada tiga pengertian berdasarkan penjambarannya yaitu: 

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian arsip 

adalah suatu dokumen tertulis, lisan, atau bergambar dari masa lalu yang 

disimpan dalam media tulis, elektronik, pita video, disket komputer, 

flashdisk, atau harddisk, dan biasanya akan diterbitkan secara resmi oleh 

suatu instansi, disimpan dan dijaga di tempat tertentu sebagai referensi. 

2. Berdasarkan Ensiklopedia Administrasi, pengertian dari arsip adalah 

kumpulan warkat dari suatu organisasi kenegaraan ataupun badan swasta 

yang diadakan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan organisasi 

tersebut akan dinilai berharga untuk disimpan secara permanen untuk suatu 

keperluan tertentu. 

3. Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN), pengertian dari arsip 

adalah seluruh berkas, kertas, foto, naskah, miro film, film, gambar, 
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rekaman suara, peta, bagan, atau dokumen lainnya dalam berbagai bentuk 

dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penyusunannya, dan yang 

dibuat atau diterima langsung oleh suatu badan, sebagai bahan bukti dari 

tujuan organisasi, serta berbagai fungsi kebijakannya. 

 

2.1.2 Fungsi Arsip 

Pada dasarnya arsip memiliki fungsi sebagai suatu alat informasi dan juga alat bukti 

yang bisa digunakan untuk masa depan. Segala bentuk kegiatan pengarsipan ini 

pastinya memiliki nilai guna arsip, yang mana dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu 

fungsi primer dan fungsi sekunder. 

1. Fungsi Primer 

Fungsi arsip berdasarkan kepentingan disusunnya arsip adalah sebagai suatu 

pendukung atas dilakukannya atau setelah kegiatan pengarsipan selesai, 

yang mencakup nilai guna keuangan, nilai guna hukum, nilai guna 

administrasi, dan nilai guna teknologi serta ilmiah. 

2. Fungsi Sekunder 

Fungsi lain dari arsip juga bisa digunakan untuk kepentingan suatu lembaga 

atau instansi, perorangan, serta sebagai bukti pertanggung jawaban. Hal ini 

termasuk dalam nilai guna pembuktian dan juga nilai guna informasi. 

 

Menurut Muhidin (2019: 4), Pengelolaan arsip yang baik perlu dilakukan karena 

arsip memiliki banyak fungsi. Fungsi atau kegunaan arsip yang utama adalah 

sumber informasi. Sebagai sumber informasi, arsip dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan sebagai berikut: 

1. Mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan 

keputusan, pimpinan dalam manajerial pasti memerlukan informasi. 

Ketersediaan informasi yang cukup. Baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas, dapat mendukung tercapainya tujuan pengambilan keputusan. 
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2. Menunjang proses perencanaan. Perencanaan merupakan proses kegiatan 

untuk memperkirakan kondisi yang akan datang, yang akan  dicapai. Upaya 

pencapaian ini akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang telah 

ditentukan dalam berbagai rencana. 

3. Mendukung pengawasan. Dalam melakukan pengawasan, dibutuhkan 

informasi terekam tentang rencana yang telah disusun, hal-hal yang telah 

dilakukan dan belum dilaksanakan. Semua ini direkam dalam bentuk arsip. 

4. Sebagai alat pembuktian. Di institusi pengadilan akan menghasilkan 

informasi terekam yang nantinya dapat digunakan kembali digunakan oleh 

pengadilan tersebut. Seluruh informasi ini merupakan arsip yang dapat 

dilakukan dalam proses pembuktian. 

5. Sebagai memori organisasi. Keseluruhan kegiatan organisasi, baik itu 

berupa transaksi, aktivitas internal organisasi maupun keluaran yang dibuat 

organisasi dapat terekam dalam bentuk arsip. Informasi terekam ini dapat 

digunakan oleh organisasi dalam menjalankan kegiatannya pada masa yang 

akan datang. 

 

2.1.3 Tujuan Arsip 

Menurut Muhidin (2019: 69) Adapun tujuan kearsipan yaitu: 

1. Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman 

2. Jika dibutuhkan bisa ditemukan dengan cepat dan tepat 

3. Menghemat waktu dan tenaga 

4. Menghemat tempat penyimpanan 

5. Menjaga rahasia arsip 

6. Menjaga kelestarian arsip 

7. Menyelamatkan pertannggung jawaban perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan. 
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Menurut Sedarmayanti (2018:43), tujuan arsip adalah: 

a. Menerima warkat 

b. Mencatat warkat 

c. Mendistribusikan warkat sesuai kebutuhan 

d. Menyimpan, menata dan menemukan kembali arsip sesuai dengan sistem 

tertentu 

e. Memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan arsip 

f. Mengadakan perawatan/pemeliharaan arsip 

g. Mengadakan atau merencakan penyusutan arsip dan lain-lain 

 

2.2 Arsiparis 

2.2.1 Pengertian Arsiparis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Arsiparis bisa diartikan 

sebagai seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh 

melalui pendidikan formal maupun pendidikan atau pelatihan kearsipan. Arsiparis 

juga merupakan orang yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung untuk melakukan 

kegiatan pengarsipan, baik sebagai pegawai negara atau karyawan swasta. 

 

Hampir sama seperti KBBI, berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009, arsiparis dapat 

didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan 

yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan 

kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan 

kegiatan kearsipan.  

Sementara itu, pengertian Arsiparis menurut Permenpan No. 48 Tahun 2014 

tentang Jabatan Fungsional Arsiparis yang telah diubah dengan Permenpan & RB 

No. 13 Tahun 2016, arsiparis dapat dipahami sebagai seorang pegawai negeri sipil 

(PNS) yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui 
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pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai 

fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, 

pemerintahan desa dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri. Seorang arsiparis 

harus mampu melaksanakan tugas dan perannya dengan di instansi atau lembaga 

manapun sehingga dapat meningkatkan kinerja dari instansi maupun lembaganya. 

 

Jadi, seseorang yang berprofesi sebagai arsiparis perlu memiliki sebuah karakter 

dengan pribadi yang kuat. Pasalnya, arsiparis merupakan pihak yang mengembang 

tanggung jawab terkait pengelolaan kearsipan. Tidak hanya itu, arsiparis sendiri 

juga harus mampu melaksanakan tugas dan perannya dengan semangat integritas 

yang tinggi dan penuh tanggung jawab.  

 

2.2.2 Fungsi dan Tugas Arsiparis (menurut Pasal 4 Permenpan Nomor 48 

Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis) meliputi : 

1. Menjaga terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh 

lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri. 

2. Menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpecaya sebagai alat 

bukti yang sah. 

3. Menjaga terwujudnya pengelolaan arsip yang  handal dan 

pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Menjaga keamanan dan keselamatan arsip yang berfungsi untuk 

menjamin arsip-arsip yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan 

rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 

terpecaya. 

5. Menjaga keselamatan dan kelestarian arsip sebagai bukti 

pertanggung jawaban dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 
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6. Menjaga keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, 

politik, budaya pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati 

diri bangsa. 

7. Menyediakan informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 

terpercaya. 

 

2.2.3 Peran Arsiparis 

Dalam mewujudkan peran arsip sebagai sumber informasi dalam masyarakat tidak 

dapat lepas dari peranan seorang arsiparis. Sebagaimana dalam artikelnya 

menekankan peran arsiparis dalam rangka menciptakan organisasi yang bersih, 

handal dan akuntabel menjadi faktor penentu dalam memberikan kualitas layanan 

yang lebih baik untuk meningkatkan daya saing organisasi.  

Arsip dapat berfungsi maksimal jika diatur dengan baik, tertib dan efisien. Apabila 

tidak dikelola dengan baik maka akan dapat menimbulkan kesulitan dikemudian 

hari, sebagai contoh adalah tentang: 

1. Tidak jelasnya naskah Surat Perintah Sebelas Maret 

2. Lepasnya pulau sipandan dan ligitan beralih ke Negara jiran hal ini tidak 

mungkin terjadi sikiranya sistem kearsipan tentang kedua pulau itu yang 

termasuk ke dalam wiayah NKRI tersusun baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum internasional. 

3. Kasus bank century menimbulkan pro-kontra karena sistem kearsipan 

Negara dan aspek hukumnya tidaklah baik dan lengkap. 

4. Keputusan untuk menjual indosat ke Negara asing rasarasanya tidak 

mungkin terjadi jika informasi dan data tentang perusahaan itu tersedia 

secara lengkap dan dipahami oleh penguasa Negara pada waktu itu sebagai 

Decision Maker (pengambilan keputusan). 
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2.2.4  Profesi Arsiparis 

Sebagai profesi yang sangat penting dalam semua institusi arsiparis harus 

mempunyi kompetensi yang meliputi beberapa aspek, yaitu: aspek pengetahuan, 

aspek ketrampilan, dan aspek sikap. Aspek pengetahuan tidak hanya terbatas 

tentang kearsiapan, tetapi ilmu-ilmu lain yang dapat mendukung profesi arsiparis. 

Sebagai aspek keterampilan seorang arsiparis harus dapat melaksanakan 

pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengantisipasi segala kemungkinan yang akan 

terjadi, keterampilan mengelola lingkungan kerja, serta keterampilan dalam 

beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaan. Sikap juga menjadi aspek yang 

penting untuk kompetensi seorang arsiparis sebagai performanya di tempat kerja, 

tanggapan lingkungan kerja, penghargaan, dan penilaian. 

Jaringan informasi dalam hubungan dengan information handling/ Management 

Information System (MIS), perlu mendapatkan perhatian untuk segera 

disempurnakan, baik sistem perlengkapan/peralatan maupun personelnya, MIS 

menghendaki adanya alat-alat perlengkapan dan sistem serta prosedur kerja yang 

modern,sehingga tanpa adanya perbaikan sistem kerja, prosedur kerja, 

peralatan/perlengkapan kerja, maka segala peralatan modern tersebut tidak akan 

berfungsi sebagaimana mestinya. (Basir Barthos. 2013: 3). 

Flexner mengemukakan 6 syarat untuk dapat disebut sebagai profesi. Adapun 

keenam syarat itu ialah: 

1. Profesi merupakan pekerjaan intelektual artinya menggunakan 

intelegensinya secara bebas yang diterapkan pada masalah yang 

dihadapinya dengan tujuan memahami masalah, menguasainya, serta 

memecahkannya. 

2. Profesi merupakan pekerjaan yang berasal dari ilmu pengetahuan dalam arti 

luas sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

3. Profesi merupakan pekerjaan praktis artinya tidak selalu merupakan kajian 

teori akademis melainkan harus juga dapat diterapkan. 

4. Profesi memiliki standar pelaksanaan serta tolak ukur keberhasilannya. 
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5. Profesi merupakan pekerjaan yang berorientasi kepada jasa, artinya 

memberikan jasa untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri. 

6. Profesi merupakan pekerjaan yang memiliki kode etik yang berlaku untuk 

kalangan sendiri. (Sulistyo-Basuki. 2003. 354). 

 

2.2.5 Alat-alat Yang Tergolong Dalam Fasilitas Kearsipan 

Menurut (Widjaya, 1986: 112), alat-alat yang tergolong dalam fasilitas kearsipan 

antara lain: 

1. Guide yaitu petunjuk tempat-tempat berkas arsip disimpan sekaligus 

berfungsi sebagai pemisah antara berkas-berkas tersebut. Guide juga 

mempunyai tab (bagian yang menonjol) diatasnya dengan ukuran yang 

sama dengan ukuran tab pada folder. Tab berguna untuk menempatkan atau 

mencantumkan judul atau kode klasifikasi dan disusun secara vertikal. 

2. Folder yaitu semacam map tetapi tidak mempunyai daun penutup. Pada 

folder terdapat tab, yaitu bagian yang menonjol pada sisi atas untuk 

menempatkan judul file. 

3. Yang bersangkutan. Lipatan pada folder dibuat sedemikian rupa sehingga 

dapt memuat daya naskah/dokumen. 

4. Filling cabinet, digunakan untuk menempatkan folder-folder yang telah 

berisi naskah atau dokumen bersama dengan guidenya. 

5. Tickler file yaitu alat yang berbentuk kotak yang digunakan untuk 

menyimpan kartu- kartu kendali dan kartu peminjaman arsip. 

6. Rak arsip, yaitu untuk penyimpanan berkas/dokumen tidak berbeda dengan 

rak untuk menyimpan buku-buku pada perpustakaan. Ukuran tinggi 

ruangannya 35cm, lebar 38- 40cm, dan panjangnya disesuaikan dengan 

keadaan ruangan yang ada. 

7. Kartu kendali, kartu ini dibuat dari kertas tipis dengan ukuran 10 x 15cm. 

Pada kartu kendali terdapat kolom antara lain : 
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a. Indeks subjek, kode klasifikasi, tanggal terima, nomor urut, dan kolom 

masuk/keluar 

b. Hal 

c. Isi ringkas 

d. Lampiran 

e. Dari 

f. Kepada 

g. Tanggal, nomor surat 

h. Nama pengolah 

i. Paraf 

j. Catatan 

 

8. Kartu peminjam arsip, kartu ini dipergunakan untuk pinjam arsip. Setiap 

pejabat yang memerlukan arsip harus diberi kartu pinjam arsip. Kartu ini 

dibuat rangkap tiga, masing-masing untuk disertakan pada surat yang 

dipinjam, ditinggal pada pena arsip sebagai pengganti sementara arsip yang 

dipinam, dan pada berkas pengingat. 
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2.3 Pelatihan dan Pengembangan  

2.3.1 Pelatihan dan Pengembangan Karyawan  

Penggunaan istilah pelatihan (training) dan pengembangan (development) telah 

dikemukakan para ahli. Menurut Yoder (Anwar Prabu Mangkunegara, 2009: 43) 

istilah pelatihan untuk karyawan pelaksana (teknis) dan pengawas. Sedangkan 

istilah pengembangan ditujukan untuk karyawan tingkat manajemen. Menurut 

Sikula (Susilo Martoyo, 1996: 55) pengertian pelatihan adalah suatu proses 

pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan 

terorganisir dimana para karyawan non-manajerial mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Sedangkan pengembangan merupakan 

suatu proses pendidikan jangka panjang dimana para karyawan manajerial 

mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang 

umum. 

 

Pelatihan dan pengembangan sering kita dengar dalam dunia kerja di perusahaan, 

organisasi, lembaga, atau bahkan dalam instansi pendidikan. Hal ini dapat 

diasumsikan bahwa pelatihan dan pengembangan sangat penting bagi tenaga kerja 

untuk bekerja lebih menguasai dan lebih baik terhadap pekerjaan yang dijabat atau 

akan dijabat kedepan. Secara deskripsi tertentu potensi para pekerja pendidikan 

mungkin sudah memenuhi syarat administarasi pada pekerjaanya, tapi secara 

aktual para pekerja pendidikan harus mengikuti atau mengimbangi perkembangan 

pendidikan sesuai dengan tugas yang dijabat atau yang akan dijabatnya. Hal ini 

yang mendorong pihak instansi pendidikan untuk memfasilitasi pelatihan dan 

pengembangan karir para tenaga kerja pendidikan guna mendapatkan hasil kinerja 

yang baik.Dalam instansi pendidikan biasanya para tenaga kerja yang akan 

menduduki jabatan baru yang tidak didukung dengan pendidikannya atau belum 

mampu melaksanakan tugasnya, biasanya upaya yang ditempuh adalah dengan 

melakukan pelatihan dan pengembangan karir. Dengan melalui pelatihan dan 
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pengembangan, tenaga kerja akan mampu mengerjakan, meningkatkan, 

mengembangkan pekerjaannya. 

 

2.3.2 Menurut Carrel dkk. (1982: 401-402) tujuan umum pelatihan dan 

pengembangan bagi karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kinerja (improve performance). Karyawan yang 

kinerjanya kurang memuaskan karena minimnya kecakapan 

merupakan target utama dalam program pelatihan dan pengembangan. 

2. Memperbaharui keterampilan karyawan (update employee’s skill). 

Manajer diharuskan tanggap pada perkembangan teknologi yang akan 

membuat fungsi organisasinya lebih efektif. Perubahan teknologi 

berarti perubahan lingkup pekerjaan yang menandakan bahwa harus 

adanya pembaharuan pengetahuan yang telah ada sebelumnya. 

3. Menghindari keusangan manajerial (avoid managerial obsolescence). 

Banyak ditemukan sebagai kegagalan dalam mengikuti proses dan 

metode baru. Perubahan teknis dan lingkungan sosial yang cepat 

berpengaruh pada kinerja. 

4. Memecahkan permasalahan organisasi (solve organizational 

problems). Di setiap organisasi tentulah banyak sekali konflik yang 

terjadi dan pastinya dapat diselesaikan dengan beragam cara. Pelatihan 

dan pengembangan memberikan keterampilan kepada karyawan guna 

mengatasi konlik yang terjadi. 

5. Mempersiapkan diri untuk promosi dan suksesi manajerial (prepare for 

promotion, and managerial succession). Hal penting guna menarik, 

mempertahankan dan memotivasi karyawan yaitu dengan program 

pengembangan karir. 

6. Memenuhi kebutuhan kepuasan pribadi (satisfy personal growth 

needs). Banyak karyawan yang berorientasi lebih kepada prestasi dan 

butuh tantangan baru pada pekerjaannya. 
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2.3.3 Jenis Pelatihan dan Pengembangan SDM 

Terdapat banyak pendekatan untuk pelatlian. Menurut (Simamora:2006 :278) ada 

lima jenis- jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan: 

1. Pelatihan dan Pengembangan Keahlian 

Pelatihan keahlian (skils training) merupakan pelatihan yang sering di 

jumpai dalam organisasi. Program pelatihaannya relatif sederhana 

kebutuhan atau kekuragan   di identifikasi rnelalui penilaian yang jeli 

dengan kriteria penilalan efekifitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran 

yang di identifikasi dalam tahap penilaian. 

2. Pelatihan dan Pengembangan Ulang 

Pelatihan ulang (retraining) adalah subset pelatihan keahilan. Pelatihan 

ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang 

mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. 

Seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja 

rnenggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan mesin 

computer atau akses internet. 

3. Pelatihan dan Pengembangan Lintas Fungsional 

Pelatihan lintas fungsional (cros fungtional training) melibatkan pelatihan 

karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan 

pekerjan yang ditugaskan. 

4. Pelatihan dan Pengembangan Tim 

Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok Individu 

untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim 

kerja. 
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5. Pelatihan dan Pengembangans Kreatifitas 

Pelatihan kreatifitas (creativitas training) berlandaskan pada asumsi hahwa 

kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja diberikan peluang 

untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yangberdasar pada penilaian 

rasional. 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

3.1.1 Sejarah Perusahaan FIFGROUP 

PT. Federal International Finance (FIFGROUP) didirikan dengan nama PT. 

Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989 oleh Astra yang menyediakan 

fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli 

sepeda motor Honda. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Logo FIFGROUP 

Sumber : www.fifgroup.co.id (2022) 

 

Berdasarkan ijin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka Perseroan 

bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan 

Konsumen. Pada tahun 1991, Perusahaan merubah nama menjadi PT Federal 

International Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna 

memenuhi  permintaan pasar, perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan 

sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 

http://www.fifgroup.co.id/


20  

 

 

 Sumber: www.fifgroup.co.id (2022) 

 

1996. Pada Mei 2013, Perusahaan meluncurkan merk FIFGROUP. Saat ini 

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka 

bidang usaha FIFGROUP adalah: 

1. Pembiayaan Investasi 

2. Pembiayaan Modal Kerja 

3. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan 

berbasis fee 

4. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, 

dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad 

berdasarkan prinsip syariah 

5. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan 

 

FIFGROUP bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merk berikut : 

1. FIFASTRA 

Jasa layanan pembiayaan sepeda motor 

Honda. Baik motor baru maupun bekas 

berkualitas. 

 

Gambar 3.2 FIFASTRA 

Sumber: www.fifgroup.co.id (2022) 

 

2. SPEKTRA 

layanan pembiayaan multiguna untuk 

menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, 

mulai dari elektronik, dan perabotan rumah 

tangga. 

Gambar 3.3 SPEKTRA   

http://www.fifgroup.co.id/
http://www.fifgroup.co.id/
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3. DANASTRA 

Danastra diluncurkan untuk menjawab 

kebutuhan publik sebagai solusi pembiayaan 

dalam mengembangkan bisnis modal kerja 

serta untuk pembiayaan multi 

Gambar 3.4 DANASTRA 

Sumber : www.fifgroup.co.id (2022) 

 

4. AMITRA 

Amitra telah mempromosikan produk 

perjalanan religious unggulannya dalam 

bentuk Umroh Reguler, Umroh Plus, dan  

Haji.  

Gambar 3.5 AMITRA 

Sumber : www.fifgroup.co.id (2022) 

 

Pada akhir tahun 2017, FIFGROUP mengelola jaringan penjualan dengan 196 

kantor cabang dan 416 titik layanan untuk menghadirkan standar layanan terbaik 

dan jangkauan pelanggan yang luas di seluruh penjuru Indonesia. Akses distribusi 

juga dioptimalkan melalui pengembangan jalinan bisnis kemitraan, antara lain 

dengan dealer/jaringan ritel/ATPM, seperti Lotte Mart yang menyediakan fasilitas 

instalasi kios lotte, serta kerja sama dalam skema pelanggan grup dengan korporasi, 

termasuk Glaxo Smith Kline, untuk pengadaan armada sepeda motor yang 

memberikan kontribusi nilai pembiayaan dalam jumlah besar dengan tingkat risiko 

yang terkendali. 

Pada tahun 2017, kerja sama religi travel agent untuk pembiayaan paket perjalanan 

religi telah berkembang pesat, dengan partisipasi 181 travel agent di seluruh 

Indonesia dari hanya 14 travel agent pada tahun sebelumnya. FIFGROUP masuk 

dalam layanan jasa keuangan Astra Financial. Saat ini, Astra Financial merupakan 

kompilasi dari 11 entitas: Perbankan; PermataBank, Pembiayaan; Astra Credit 

http://www.fifgroup.co.id/
http://www.fifgroup.co.id/
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Companies, Federal International Finance (FIFGROUP), Toyota Astra Finance, 

Surya Artha Nusantara Finance, Komatsu Astra Finance, Asuransi GeneraI; 

Asuransi Astra, Asuransi Jiwa; Astra Life, modal ventura; Astra Ventura, 

perusahaan teknologi keuangan; Astra Welab Digital Artha dan Dana Pensiun. 

 

FIFGroup mengelola 206 kantor cabang, 413 Point of services, dan lebih dari 15 

ribu orang karyawan. Di segi segmen usaha, selain pembiayaan sepeda motor baru, 

FIF juga memiliki solusi pembiayaan sepeda motor bekas dan pembiayaan multi 

guna di bawah unit usaha FIF SPEKTRA, serta skema pembiayaan konvensional 

dan Syariah. Sepanjang 28 tahun beroperasi, FIF telah mencetak banyak prestasi 

dan meraih berbagai penghargaan. Berkeinginan untuk selalu mengembangkan diri, 

pada tahun 2012, FIF melakukan internalisas nilai- nilai baru perusahaan dan 

memulai perjalanan transformasi bisnis menuju perwujudan visi dan 

misinya.Pencapaian FIF hari ini menjadi awal bagi prestasi-prestasi selanjutnya di 

masa mendatang. Pada tanggal 1 Mei 2013, Federal International Finance 

merayakan hari ulang tahun yang ke-24. Pada tanggal tersebut FIF juga resmi 

melucurkan brand barunya (new rebranding), dengan nama PT FIFGROUP. 

 

Peluncuran nama dan logo baru ini merupakan wujud strategi transformasi bisnis 

FIF ke arah yang lebih baik dari segala elemen perusahaan. Dalam rangka 

memantapkan proses transformasi yang dijalankan, PT FIFGROUP kini menjadi 

grup manajemen beberapa perusahaan. Bisnis FIFROUP yang bergerak di industri 

pembiayaan sepeda motor sekarang bernama FIFASTRA. Sementara untuk 

pembiayaan elektronik serta perabot rumah tangga tetap bernama SPEKTRA. 

 

3.1.2 Nilai-nilai, Visi dan Misi FIFGroup Kedaton 

1. Nilai-nilai PT FIFGROUP 

Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan dalam dunia usaha, setiap perusahaan 

dituntut untuk memberikan kinerjanya yang terbaik. Kinerja perusahaan yang baik 
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tidak terlepas dari budaya kerjanya. PT FIFGROUP unggul dengan 

mengembangkan budaya kerja yang di inspirasi dari Catur Dharma Astra dan Astra 

Management System (AMS), yaitu nilai-nilai TEAM. 

a. Teamwork 

  

 

Gambar 3.6 Logo Teamwork 

Sumber: www.fifgroup.co.id (2022) 

Kerja sama sinergis secara professional antar individu/ kelompok berlandaskan 

saling menghargai dan saling percaya dengan semangat kebersamaan untuk 

mencapai tujuan Perusahaan. 

b. Excellence 

 

 

 

Gambar 3.7 Logo Escellence 

Sumber: www.fifgroup.co.id (2022) 

Proaktif meningkatkan kualitas layanan dan produk melalui optimalisasi sumber 

daya dan perbaikan proses berkesinambungan untuk menghasilkan nilai tambah 

bagi stakeholder. Sub values dari Excellence yaitu peningkatan kualitas dan 

perbaikan berkesinambungan. 

c.  Achieving 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Logo Achieving 

Sumber: www.fifgroup.co.id (2022) 

 

http://www.fifgroup.co.id/
http://www.fifgroup.co.id/
http://www.fifgroup.co.id/
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Berkomitmen menghasilkan inovasi-inovasi berlandaskan integritas, semangat 

pemenang dan pantang menyerah untuk mecapai prestasi terbaik. Sub values dari 

Achieving yaitu inovatif, professional, dan fokus pada prestasi.  

d.  Moving Forward  

 

 

 

Gambar : 3.9 Logo Moving Forward 

Sumber: www.fifgroup.com (2022)  

Berwawasan luas dan berpandangan jauh ke depan dalam menemukan dan 

menciptakan peluang untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan.  

.  

1. Visi PT. FIFGROUP 

Fisi dari FIFGroup adalah Menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara 

nasional. 

2. Misi PT. FIFGROUP 

Misi dari FIFGroup adalah Membawa kehidupan yang lebih baik untuk 

masyarakat. 

 

3.1.3 Logo Perusahaan 

 

Gambar 3.10 Lambang PT FIFGroup dari masa ke masa 

Sumber: http://www.fifgroup.co.id (2022) 

http://www.fifgroup.com/
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Pada tanggal 1 Mei 2013, FIF secara resmi meluncurkan brand barunya (new 

rebranding) dengan nama FIFGroup. Peluncuran nama dan logo baru ini 

merupakan wujud strategi transformasi bisnis PT Federal International Finance ke 

arah yang lebih baik dari segala elemen perusahaan. 

Brand New Identity FIFGROUP membawa ide sentral dari FIFGROUP yaitu 

“Menjalani Kehidupan Yang Lebih Baik Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik”. 

Ide tersebut dilambangkan dalam bentuk logo sidik jari yang telah didesain 

khusus. 

Lambang sidik jari memiliki kekhasan simbol visual yang melambangkan 3 poin, 

yaitu : 

1. Komitmen 

Menggambarkan komitmen tertinggi dari FIFGROUP (share and stakeholder) 

terhadap individu, konsumen, dan mitranya. 

2. Fokus 

Terhadap konsumen Memposisikan konsumen sebagai sentral dalam bisnis 

FIFGROUP 

3. Kustomisasi 

Mengekspresikan kebutuhan setiap pelanggan. 

 

Penghargaan PT FIFGroup 

Gambar 3.1.1 PT FIFGroup mendapatkan penghargaan 

Sumber: CNN Indonesia (2022) 
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PT Federal International Finance atau FIFGROUP menyabet tiga penghargaan 

sekaligus dalam bidang teknologi informasi dari acara Top IT & Telco 2017. 

FIFGROUP menyabet tiga penghargaan sekaligus yakni Top IT, Best CEO dan 

Digital Transformation. 

FIFGroup menerima 4 penghargaan Top Multifinance 2018 dari majalah 

BusinessNews Indonesia. Ajang bergengsi tahunan Top Bank, Insurance and 

Multifinance 2018. FIFGroup kembali diakui sebagai perusahaan multifinance 

yang memiliki kriteria top tersebut, sehingga perusahaan pembiayaan Grup Astra 

itu dianugerahi empat penghargaan sekaligus, yaitu Top CEO Multifinance 2018 

untuk Margono Tanuwijaya, Top Multifinance 2018 dengan aset > Rp 20 T, Top 

Pembiayaan Sepeda Motor 2018 untuk Brand FIFASTRA, dan Top Pembiayaan 

Elektronik 2018 untuk Brand SPEKTRA. 

 

 

 

 

Gambar 3.1.2 Piagam Penghargaan PT FIFGroup 

Sumber: CNN Indonesia (2022) 

 

FIFGROUP berhasil meraih dua penghargaan dari Majalah Economic Review. 

Penghargaan itu adalah Indonesia Corporate Secretary & Corporate 

Communications (ICA Award) untuk lndustri Multifinance kategori Platinum dan 

Indonesia Information Technology (ITA award) kategori Gold. 

FIFGROUP menyabet empat penghargaan dalam ajang Sindo Apresiasi CSR 2017. 

Empat penghargaan itu kategori CSR terbaik di bidang pendidikan, bidang 

pemberdayaan ekonomi, bidang lingkungan serta inovasi komunikasi CSR oleh 

Corporate Communications. FIFGROUP kembali meraih penghargaan Indonesia 

Original Brand dari Majalah SWA. Melalui Brand FIFASTRA yang menaungi 
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O) 

 

pembiayaan motor Honda baik baru maupun bekas berkualitas dan SPEKTRA 

untuk pembiayaan elektronik serta perabot rumah tangga. 

FIFGROUP meraih sembilan penghargaan dalam Anugerah Business Review 

(ABR) yakni The Best Non Listed Company of The Year 2014, The Best Corporate 

of The Year 2014, The Best Corporate Communication of The Year 2014, The Best 

learning Organization of The Year 2014, dan The Best Marketing Management of 

The Year 2014. 

 

3.1.4 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan FIFGROUP 

Struktur organisasi merupakan susunan jabatan antara setiap bagian yang ada pada 

suatu Instansi atau Perusahaan sesuai dengan tugas dan wewenang nya masing-

masing. Adapun struktur PT. Federal International Finance Cabang Kedaton 

Bandar Lampung sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Bagan Struktur Organisasi 

Sumber : PT. Federal International Finance Bandar Lampung (2022) 
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Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi 

PT Federal International Finance adalah sebagai berikut : 

1. Area Head 

Tugas seorang area head atau area manager antara lain :  

a. Memimpin team dengan baik. 

b. Dapat memberika nasihat dan mendorong agar terus semangat dalam 

menjalankan tugasnya. 

c. Melatih dan mengembangkan mereka serta mendorong kreativitas 

team. 

2. Branch Manager 

Branch Manager pada PT Federal International Finance Cabang Bandar 

Lampung adalah Bapak Tri Hartono, Branch Manager mempunyai tugas dan 

tanggung jawab yang sangat besar karena tugasnya untuk 

mengoperasionalkan perusahaan cabang atas kelancaran jalannya usaha 

perusahaan dengan membuat laporan perkembangan perusahaan kantor 

cabang. Adapun tugas dan tanggung jawab Branch Manager yaitu : 

a. Mengarahkan dan mengkoordinir semua staf karyawan yang ada pada 

cabang dan sub cabang. 

b. Mengatur dan membimbing sistem kerja staf karyawan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

c. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perusahaan. 

3. Account Officer (AO) 

Pada PT Federal International Finance Account Officer terpisah dengan yang 

lain. Account Officer bertanggung jawab kepada Manajer Field Marketing 

(MFM) yang saling berkoordinasi dengan Branch Manager. Tugas utama dari 

Account Officer adalah mengontrol dan mengawasi hubungan antara 

perusahaan dengan dealer-dealer dalam rangka penjualan sepeda motor 

Honda dan pemberian kredit kepada konsumen. 
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4. Finance 

Finance bertanggung jawab kepada branch manager selaku kepada Cabang 

di perusahaan. Bagian ini terbagi menjadi dua yaitu Finance Operation dan 

Accounting Operation. Adapun tugas dan tanggung jawab finance adalah 

bertanggung jawab mengatur keuangan perusahaan sehingga target yang 

ditentukan dapat tercapai, sehingga perusahaan dapat memperoleh 

keuntungan karena keuangan perusahaan dapat di koordinir dengan baik. 

 

5. Account Receivable (AR) 

Account Receivable bertanggung jawab kepada Branch Manager. Adapun 

tugas Account Receivable adalah memeriksa penghitungan dan pembuatan 

kwitansi dan pendistribusian kwitansi per wilayah kolektor, Bagian Account 

Receivable terdiri dari : 

a. AR Officer 

Bertugas mengawasi dan memeriksa laporan dari operasional. 

b. AR Operational 

Bertugas menangani penghitungan dan pebuatan kwitansi. 

c. AR Administration 

Bertugas mengawasi administrasi. 

6. Credit 

Pada PT Federal International Finance bagian kredit merupakan bagian 

yang sangat penting bagi perusahaan karena bagian ini merupakan bagian 

yang mengurusi proses dan tata cara pengajuan proses kredit. 

Adapun tugas dari bagian kredit adalah : 

a. Mengurusi kelengkapan kontrak kredit 
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b. Memberikan Purchasing Order (PO) yang ditunjukkan pada dealer-

dealer sebagai penyedia kredit. 

c. Mengeluarkan BPKB. 

 

7. Remedial 

Bertanggung jawab kepada Branch Manager selaku kepada Cabang 

perusahaan. Tugas dan tanggung jawab Remedial yaitu : 

a. Mengontrol customer yang bermasalah. 

b. Membuat laporan ke kepolisian. 

c. Membuat laporan ke kepengadilan. 

d. Mengontrol dan mengawasi apabila terjadi kredit macet. 

8. General Affair (GA) 

Bertanggung jawab kepada Branch Manager selaku kepala Cabang 

perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab General Affair adalah 

sebagai berikut : 

a. Mengurus asset-aset perusahaan. 

b. Menjalankan aktifitas perusahaan pada saat bagian yang berwenang 

tidak hadir. 

c. Memperlancar arus keuangan perusahaan yang berhubungan dengan 

arus pencairan dana di bank. 

 

9. Remarketing 

Bagian ini bertanggung jawab langsung kepada Branch Manager. 

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut 

a. Mengelola aktiva yang dikuasai untuk dijual kembali. 

b. Membuat laporan penjualan kepada Branch Manager terhadap 

aktiva yang dikuasai. 
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c. Menentukan harga jual (transaksi) terhadap aktiva-aktiva  

d. Membuat laporan terhadap Honda Sales Operation pusat Jakarta. 

 

10. Cashier (kasir) 

Cashier bertanggung jawab kepada finance. Tugas utama cashier adalah 

menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang secara tunai dan giro 

serta membuat laporan kas harian. 

11. Collector 

Collector bertanggung jawab kepada bagian/divisi AR. Adapun tugas 

dan tanggung jawab collector adalah : 

a. Melakukan penagihan angsuran kredit yang telah jatuh tempo. 

b. Melaporkan hasil tagihan kepada bagian AR dan   melaporkan 

permasalahan yang dihadapi dIlapangan kepada bagian AR 

 

12. Surveyor 

Surveyor bertanggung jawab kepada bagian Kredit. Adapun tugas dan 

tanggung jawab bagian surveyor adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan penjelasan kepada customer tentang tata cara 

pengajuan kredit seperti tentang jenis kendaraan, jangka waktu, 

nama yang tercantum dalam STNK/BPKB, uang muka, jenis 

pengajuan kredit, rincian pembayaran dan asuransi. 

b. Melakukan opservasi langsung dan menganalisa keadaan subjek 

atau konsumen. 

c. Memberikan rekomendasi terhadap kemajuan kredit. 

 

13. Executor 

Executor bertanggung jawab terhadap bagian Remedial. Adapun tugas 

dan tanggung jawab Executor adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai tim pelaksana lapangan dan melporkan hasil survei 
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Executor terhadap Remedial. 

b. Menarik barang jaminan apabila terjadi kemacetan atau bermasalah.  

 

14. Sales Force 

Bagian ini bertanggung jawab kepada Marketing Service. Adapun tugas 

dan tanggung jawab Sales Force yaitu : 

a. Melakukan penawaran terhadap instansi atau perusahaan secara 

kolektif atau group customer. 

b. Menangani penjualan kredit secara retail. 

c. Memenuhi target yang telah ditetapkan oleh bagian Marketing 

15. Manager Field Marketing 

Pada PT FIF Manager Field Marketing (MFM) mempunyai tugas dan 

tanggung jawab yang sangat besar, bekerja sama dengan Branch 

Manager MFM bertugas untuk memimpin jalannya kegiatan marketing 

pada perusahaan cabang. Adapun tugas dari  

Manager Field Marketing (MFM) adalah : 

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan marketing/penjualan 

sepeda motor Honda pada wilayah cabang Lampung. 

b. Mengarahkan dan mengordinir semua staf karyawan pada Divisi 

Marketing pada perusahaan Cabang Lampung. 

16. Marketing Service 

Pada PT FIF Marketing Service bertanggung jawab terhadap MFM. 

Tugas utama dari 

Marketing Service adalah : 

a. Membuat daftar harga cicilan sepeda motor Honda per periode 

waktu. 

b. Bertanggung jawab terhadap jalannya penjualan sepeda motor 

Honda. 
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17. Unit Motor Second (UMC) 

Bagian ini bertanggung jawab terhadap Remarketing. Adapun tugas dari 

UMC adalah: 

a. Mengelola aktiva yang dikuasai untuk menjual kembali. 

b. Menentukan harga jual (transaksi) terhadap aktiva yang dikuasai 

 

18. Office Boy (OB) 

Bagian ini bertanggung jawab terhadap GA atau HRD. Adapun tugas dari 

Office Boy adalah bertanggung jawab terhadap jalannya kebersihan dan 

perlengkapan kantor. 

 

19. Security 

Bagian ini bertanggung jawab terhadap GA atau HRD . adapun tugas dari 

security adalah menjaga keamanan kantor.  

  

 

3.1.5 Peta Wilayah Kerja 

 

Seiring berkembangnya populasi masyarakat membuat pihak perusahaan 

menciptakan strategi untuk memecah wilayah agar mempermudah dalam proses 

pelayanan. Hingga saat ini, pembaruan wilayah kerja FIFGroup Lampung menjadi 

10 kantor yaitu area Soekarno Hatta, Natar, Jati Agung, Kota Karang, Teluk 

Betung, Kedaton, Bandarjaya, Tanjung Bintang, Sukoharjo, dan Kalianda 

 

 



34  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.3 Peta Lokasi Kantor FIFGroup Lampung 

Sumber: Google Maps (2022) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan dan Pengembangan Arsiparis di PT. FIFGROUP Cabang Kedaton 

Bandar Lampung dilakukan dengan memberikan pelatihan  sistem 

pengarsipan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan pengelola arsiparis.  

 

  

5.2 Saran 

 

Adapun saran ini yang dapat diuraikan yaitu sebagai berikut :  

Bagi perusahaan : 

 

1. Perusahaan dapat meningkatkan sistem  pengarsipan agar pada saat 

trainning atau saat bekerja mudah menginput data perusahaan.  

2. Perusahaan perlu menambahkan pelatihan dalam praktik kearsipan 

dasar yang di lengkapi dengan kursus akademis dan seminar atau 

workshop yang di dukung oleh perusahaan dimana program ini mampu 

menjadikan arsiparis yang profesional. Dan perusahaan dapat 

meningkatkan fasilitas ruangan (pencahayaan ruangan, suhu ruangan 

dan kebersihan ruangan) agar karyawan nyaman saat bekerja. 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 
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