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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, sehingga saya dapat 

menyelesaikan sebuah Modul Kearsipan tentang 

“Dokumen dan Dokumentasi” untuk SMK 

Administrasi Perkantoran Kelas XI semester I ini 

tepat pada waktunya. 

Modul yang berisi tentang teori dan pngertian 

Dokumen dan Dokumentasi ini disusun berorientasi 

pada struktur kurikulum 2013 SMK untuk bidang 

keahlian Bisnis dan Manajemen program keahlian 

Administrasi perkantoran dan bertujuan agar siswa 

mampu menjelaskan tentang perbedaan mendasar 

antara dokumen dan dokumentasi. 

Modul ini diharapkan dapat memberikan bekal 

kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa 

tentang perbedaan antara dokumen dan 

dokumentasi yang dapat menambah pengetahuan 

setiap siswa. 

Perlu disadari juga tujuan akhir pendidikan 

tidak hanya menciptakan siswa yang cerdas tetapi 

juga siswa yang jujur, bertanggung jawab, dan 

peduli terhadap sesama. Akhir kata, semoga modul 

ini dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam 

belajar dan hasilnya dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Kritik dan saran dari 

pengguna, kami harapkan demi kesempurnaan 

modul ini. 

Malang, November 2014 
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Mempelajari dokumen merupakan salah satu hal yang sangat penting, 

karena dokumen merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan bagi 

umat manusia, utamanya di lingkup organisasi/kantor. Suatu organisasi akan 

tetap hidup dan berkembang apabila memiliki informasi yang cukup untuk 

membuat rencana yang tepat atau membuat keputusan yang tepat, dan informasi 

itu terdapat dalam dokumen. Dokumen bagaikan “roh” dari suatu organisasi. 

Mengelola dokumen yang baik menjadi sebuah keharusan bagi setiap 

organisasi. 

Dokumen masuk dalam lingkup ilmu administrasi, dibedakan menjadi tiga 

lingkup, yaitu : 

1. Dokumen yang berupa benda-benda (dokumen korporil), 

2. Dokumen yang berupa buku-buku (dokemen literel), dan 

3. Dokumen yang berupa surat-surat dan catatan kegiatan organisasi (dokumen 

privat). 

Dokumen dan Dokumentasi memiliki beberapa perbedaan yang signifikan 

dan penting untuk dipahami oleh semua kalangan. Oleh Karena itu, pada 

pembahasan buku ini memuat materi mengenai pengertian dari dokumen dan 

dokumentasi, perbedaan mendasar antara dokumen dan dokumentasi, serta 

jenis-jenis dalam dokumentasi. 

 

 

Untuk Peserta Didik: 

1. Petunjuk umum 

a. Bacalah bahan ajar dengan seksama terutama bagian instruksi. 

DESKRIPSI UMUM PEMBELAJARAN

PETUNJUK PENGGUNAAN BAHAN AJAR

PENDAHULUAN 
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b. Pahami tujuan Anda mempelajari bahan ajar, sasaran yang diharapkan, 

tingkat penguasaan yang diharapkan serta waktu yang ditargetkan. 

c. Kerjakan tugas dan latihan yang terdapat di dalamnya dengan jujur. 

d. Laporkan kemajuan Anda kepada guru sebelum Anda melanjutkan ke 

bahan ajar selanjutnya. 

2. Anda diperbolehkan bertanya kepada guru jika dianggap perlu. 

3. Usahakan menyelesaikan setiap bahan ajar lebih cepat dari waktu yang 

ditetapkan. 

4. Jika terdapat bagian yang belum Anda pahami, cobalah terlebih dahulu 

mendiskusikan dengan teman yang sedang megerjakan bagian yang sama, 

sebelum Anda bertanya kepada guru. Apabila diperlukan, Anda dapat 

berusaha mencari tahu jawabannya pada sumber lain. 

5. Tingkat pemahaman minimal yang diharapkan sebesar 75%, jika tingkat 

penguasaan Anda kurang dari  75%, pelajari materi atau bagian dari bahan 

ajar yang belum Anda kuasai atau mintalah saran dari guru. Ikuti ketentuan 

yang berlaku dalam setiap bahan ajar sebelum Anda melanjutkan ke bagian 

lain atau ke bahan ajar berikutnya. 

 

Untuk Pendidik: 

1. Pendidik harus menguasai sepenuhnya isi bahan ajar dan mempunyai daftar 

bagian bahan ajar yang mungkin sulit bagi peserta didik dan mempersiapkan 

penjelasan atau jawaban yang diperlukan. 

2. Pendidik harus mempunyai catatan posisi dan kemajuan setiap peserta didik 

dan sekaligus memikirkan sumber informasi lain yang dapat disarankan 

kepada peserta didik. 

3. Pendidik hendaknya dapat meningkatkan motivasi peserta didik setiap saat. 

4. Sebelum memberikan verifikasi keberhasilan peserta didik, pendidik harus 

mengevaluasi keberhasilan  peserta didik dengan memberikan pertanyaan 

atau test yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. 

5. Bahan ajar yang digunakan oleh peserta didik harus dimulai secara 

berurutan. 

 



 

 Modul Dokumen dan Dokumentasi SMK/MAK  3 
 

 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

3.1 Mengidentifikasi dan menjelaskan pengertian dokumen dan dokumentasi 

3.2 Mengidentifikasi perbedaan dokumen dan dokumentasi serta jenis-jenis 

dokumen 

4.1 Mempresentasikan pengertian dokumen dan dokumentasi 

4.2 Menguraikan kembali perbedaan dokumen dan dokumentasi serta jenis-

jenis dokumen 

 

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI DASAR
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3.1.1 Menjelaskan pengertian dokumen dan dokumentasi  

3.1.2 Mencari perbedaan dokumen dan dokumentasi  

3.1.3 Mengklasifikasi perbedaan dokumen dan dokumentasi  

3.1.4 Mempresentasikan secara kelompok perbedaan pengertian dokumen dan 

dokumentasi di depan kelompok yang lain 

3.2.1 Menjelaskan perbedaan dokumen dan dokumentasi 

4.1.1 Mendiskusikan perbedaan pengertian dokumen dan dokumentasi dari 

beberapa sumber. 

4.2.1 Mendiskusikan perbedaan dokumen dan dokumentasi dari beberapa 

sumber. 

 

 

1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dokumen dan dokumentasi 

dengan benar 

2. Peserta didik dapat menyebutkan perbedaan dokumen dan dokumentasi 

dengan benar 

3. Peserta didik dapat mendeskripsikan dengan bernar perbedaan dokumen 

dan dokumentasi 

4. Peserta didik mampu mempresentasikan secara berkelompok perbedaan 

dokumen dan dokumentasi 

5. Peserta didik dapat bekerja sama secara kelompok 

 

 

1. Pengertian dokumen dan dokumentasi 

2. Perbedaan dokumen dan dokumentasi 

3. Cara pengkodean dokumen 

4. Jenis – jenis dokumen 

INDIKATOR

TUJUAN PEMBELAJARAN

MATERI POKOK PEMBELAJARAN
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Bagi masyarakat Indonesia istilah dokumentasi selalu dikaitkan dengan 

kegiatan foto menfoto dalam berbagai kegiatan. Buktinya setiap kegiatan dalam 

kepanitiaan selalu ada seksi dokumentasi. Pengertian dokumentasi disini sama 

dengan pengambilan gambar/foto dari kegiatan yang dilakukan oleh panitia 

tersebut. Dokumentasi yang dimaksud dalam kepanitiaan itu meliputi kegiatan 

penyimpanan barang seperti foto, preparat, dan benda antik. Inilah yang disebut 

dengan dokumentasi “korporil”, yaitu penyimpanan dan temu kembali benda 

bukan pustaka. Kegiatan foto memfoto itu baru merupakan salah satu bagian 

dokumentasi, dan sebagai wahana untuk merekam kejadian yang dapat 

dijadikan sebagai komunikasi sesama manusia.  Selain dokumentasi korporil ada 

dokumentasi “literer”, yaitu penyimpanan dan temu kembali berupa pustaka. 

Istilah dukumentasi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Otlet dan Henri la 

Fontaine pada tahun 1895 di Belgia. Waktu itu dokumentasi mempunyai makna 

sebagai pengawasan bibliografi, yaitu usaha pencatatan setiap buku yang 

diterbitkan. Tujuan pengawasan untuk menyususn bibliografi universal, yaitu 

daftar buku yang diterbitkan diseluruh dunia. Kemudian  awal abad ke-20 makna 

dokumentasi sebagai perpustakaan khusus, yang berubah lagi menjadi setiap 

kegiatan yang mencakup penyalinan bentuk dari bentuk buku ke dalam bentuk 

mikro, yang trrnyata tidak memberikan rasa nyaman untuk membacanya karena 

harus memakai alat pembaca (micro reader). 

Difinisi dokumentasi di Indonesia, adalah pekerjaan mengumpulkan, 

menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literer yang mencatat semua 

aktivitas manusia dan yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan 

dan penerangan mengenai berbagai soal (Sulistyo Basuki, 1996: 11). Difinisi ini 

seirama dengan tugas kewajiban dokumentasi menurut Peraturan 

Presiden No.20 Tahun 1961 yaitu menyediakan keterangan-keterangan dalam 

bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil 

kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun 

keterangan-keterangan tersebut. 

 

INFORMASI PENDUKUNG
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Kompetensi : Membedakan antara Dokumen dan Dokumentasi 

Sub Kompetensi : 1. Menjelaskan Pengertian Dokumen dan Dokumentasi 

 2. Mengidentifikasi Perbedaan Dokumen dan Dokumentasi 

serta Jenis-jenis Dokumen 

 

No. Jenis Kegiatan Tanggal 
Waktu 

Belajar 
Tempat 

Alasan 

Perubahan 

Tanda 

Tangan 

Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Mengetahui, 

Fasilitator 

 

 

 

(…………………………) 

 

Peserta Diklat 

 

 

 

(…………………………) 

  

RENCANA BELAJAR SISWA

PEMBELAJARAN 
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I. MENJELASKAN PENGERTIAN DOKUMEN DAN DOKUMENTASI 

Dalam sub kompetensi ini kita akan membahas tentang pengertian 

dokumen dan dokumentasi menurut berbagai pendapat serta bagaimana cara 

dalam melakukan pengkodean terhadap dokumen. Sehingga dari pembelajaran 

ini kita dapat mengetahui sekilas perbedaan diantara dokumen dan dokumentasi 

serta cara melakukan pengkodean dokumen. 

 

A. PENGERTIAN DOKUMEN 

Kata dokumen menurut Bahasa Inggris berasal dari kata “document”, yaitu 

semua informasi dalam bentuk apapun yang dapat dipergunakan sebagai bahan 

pembuktian kegiatan-kegiatan dimasa lampau. Dokumen merupakan salah satu 

hal yang sangat penting karena merupakan sumber informasi yang diperlukan 

oleh suatu instansi,organisasi, atau Negara. Tanpa dokumen kita akan 

kehilangan data-data yang diperlukan untuk kegiatan kantor/ organisasi masa 

yang akan datang. 

Dalam Bahasa latin “Dokumentum” umumnya merupakan bukti yang 

tertulis, surat akte, piagam surat resmi dan sebagainya pengumpulan barang-

barang, surat yang mengantarkan barang-barang yang dikirim. Dokumen adalah 

surat yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan 

atau rekod. Berikut adalah pengertian dokumen dari beberapa sumber, antara 

lain: 

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan dokumen adalah sesuatu 

yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau 

keterangan. 

2. Kamus Kepegawaian mengartikan dokumen sebagai berikut: 

a. Semua catatan tertulis, baik tercetak maupun tidak tercetak 

b. Segala benda yang mempuyai keterangan-keterangan terpilih untuk 

dikumpulkan,disusun, disediakan atau untuk disebarkan. 

3. Kamus Bahasa Inggris Webster mengartikan dokumen sebagai berikut: 

KEGIATAN BELAJAR I
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a. Dokumen dapat membuktikan dengan keterangan dan melengkapi 

keterangan dengan fakta-fakta. 

b. Dokumen melengkapi keabsahan keterangan, seperti surat keterangan, 

pernyataan, lampiran-lampiran, seperti untuk melengkapi sebuah buku 

atau tesis. 

4. Ensiklopedia menyebut dokumen sebagai surat, akta, piagam, surt resmi, 

dan bahan rekaman tertulis atau tercetak yang dapat memberikan 

keterangan untuk penyelidikan ilmiah dalam arti luas. 

 

Barang cetakan atau naskah karangan yang dikrim melalui pos. rekaman 

suara atau gambar dalam film dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti 

keterangan. Suatu warkat asli yang dipergunakan sebagai alat pembuktian atau 

sebagai bahan untuk mendukung suatu keterangan dalam dunia perusahaan di 

luar negeri. surat, akte, piagam, surat resmi dan bahan dokumen lain yang tertulis 

atau yang tercetak yang dapat memberikan 

keterangan unutk penyelidikan ilmiah, dalam arti 

yang luas termasuk segala macam benda yang 

dapat memberikan keterangan sesuatu hal. Bersifat 

dokumenter, berkenaan dengan kejadian-kejadian 

pembuktian-pembuktian dengan dokumen.naskah-

naskah asli yang telah didaftar secara sah menurut 

ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan. Contoh Dokumen 

 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen adalah 

surat-surat atau benda-benda berharga termasuk rekaman yang dapat dijadikan 

sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih menyakinkan. 

 

B. PENGERTIAN DOKUMENTASI 

Dokumentasi sudah merupakan istilah internasional. Dalam bahasa inggris 

disebut documentation.Dalam bahasa Belandadisebut “documentatie” dalam 

bahasa Latin disebut “documentum” yang berarti pencarian, penyelidikan, 

pengumpulan, penyusunan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk 
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mendapatkan keterangan-keterangan dan penerapan-penerapan dan bukti. Di 

indonesia ketentuan-ketentuan mengenai dokumentasi telah diatur dalam 

perundang-undangan berupa Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 1961. 

Sama halnya dengan pengertian dokumen, pengertian dokumentasi 

berbeda bagi setiap ahlinya. Sebagai bahan perbandingan pengertian 

dokumentasi dapat pula kita lihat sebagai berikut: 

1. Menurut Ensiklopedia Indonesia, dokumentasi adalah perincian, 

pengumpulan, serta peraturannya. 

2. Menurut Kepustakaan Indonesia, dokumentasi adalah penerapan ilmu 

pengetahuan seperti pengadaan dokumen, pengolahan, penyebaran serta 

perluasan jasa perpustakaan. 

3. Menurut Kepustakaan Khusus, dokumentasi adalah kepustakaan informasi 

dan bibliografi yang disesuaikan dengan keperluan kepustakaan khusus. 

4. Menurut Mikro Reproduksi, dokumentasi adalah sebagai reproduksi 

dokumen dalam bentuk lebih kecil (mikro reproduksi) khususnya dalam 

bentuk mikro film. 

5. Menurut hasil Seminar Dokumentasi (Seminar Kementerian-kementerian 

tanggal 28 Pebruari 1957), dokumentasi adalah suatu aktivitas bagi suatu 

badan yang melayani badan tadi dengan menyampaikan hasil pengolahan 

bahan-bahan dokumen yang bermanfaat bagi badan yang mengadakan 

dokumentasi. 

6. Menurt FID (Federation Internationale Documentation), dokumentasi adalah 

pekerjaan mengumpulkan, menyusun dan menyebarluaskan dokumen dari 

segala macam jenis lapangan aktivitas manusia. 

7. Menurut NIDER (Nederlanse Institu voor Documentatie Registratur), 

dokumentasi adalah tugas memberi keterangan-keterangan yang didasarkan 

pada bahan-bahan yang ada di perpustakaan dan pemberitahuan tentang 

literature. 

 

Dokumentasi adalah Semua kegiatan yang berkaitan dengan photo, dan 

penyimpanan photo. Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi 

dalam bidang pengetahuan.kumpulan bahan atau dokumen yang dapat 
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digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian, penghasilan sesuatu terbitan. 

Arsip kliping surat, photo-photo dan bahan referensinya yang dapat digunakan 

sewaktu-waktu untuk melengkapi berita atau karangan dalam pers. penyimpanan 

bahan-bahan desktipsi tertulis dari program komputer. Ruang lingkup kerja yang 

meliputi pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi. 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah 

suatu pekerjaan yang bertugas mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, 

meneliti, dan mengolah serta memelihara dan menyiapkan sehingga menjadi 

dokumen baru yang bermanfaat. 

 

C. CARA PENGKODEAN DOKUMEN 

1. Indeks Nama Perorangan 

a. Indeks nama orang pada umumnya 

Contoh : Dra. R. A. Rostika Tri Hartini 

Indeks : Hartini,Rostika,Tri,R,A,Dra 

Kode abjad : Ha 

b. Indeks nama orang dengan marga  

Contoh : Dra.Ester Pardede  

Indeks : Pardede,Ester,Dra.  

Kode abjad : Pa  

c. Indeks nama Indonesia dengan urutan kelahiran (nama bali) adalah 

nama sendiri, urutan kelahiran, gelar kalau ada.  

Contoh : I Gusti Made Tira  

Indeks : Tira,Made,I Gusti  

Kode Abjad : Ti 

 

2. Indeks Nama Perusahaan 

a. Tata Cara Indeks Nama Perusahaan Pada Umumnya  

Contoh : PN Garam Negara  

Indeks : Garam,Negara,Perusahaan,Negara  

Kode abjad : Ga  

b. Tata Cara Indeks Nama Perusahaan dengan Singkatan  
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Contoh : GIA  

Indeks : Garuda Indonesia,Airways  

Kode abjad : Ga  

 

3. Indeks Nama civic mission 

a. Mengutamakan Kata yang terpenting  

Contoh : Partai Persatuan Pembangunan  

Indeks : Pembangunan, Persatuan,Partai  

Kode abjad : Pe 

 

4. Indeks Nama Instansi  

a. Cara mengindeks instansi pemerintah mengutamakan kata yang 

terpenting dahulu,kemudian sifat instansi seperti departemen, dirjen, 

direktorat, kanwil, dilatkan pada unit akhir.  

Contoh : Departemen Koperasi  

Indeks : Koperasi, Departemen  

Kode abjad : Ko 

 

Untuk melakukan pengkodean dokumen dilakukan dengan mencatat pada 

buku induk dokumen antara lain sebagai berikut: 

1. Nomor urut 

2. Tanggal dokumen diperoleh 

3. Penyusunan dokumen 

4. Nama/judul dokumen 

5. Kota tempat terbit 

6. Nama penerbit 

7. Tahun penerbitan 

8. Jumlah halaman 

Cara memperolehnya pada saat ini, dokumen telah banyak yang direkam 

atau dijadikan microfilm, bahkan ada pula yang disimpan dalam memori 

computer. Dengan pengolahan kode (kode sandi) akan dapat ditemukan dengan 

cepat dokumen yang dicari. Dokumen bisa berwujud lembaran, film, pita ,atau 
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rekaman. Untuk wujud dari lembaran khususnya warkat atau surat-surat 

dipergunakan system kearsipan atau filling. lain dengan dokumen yang terjilid, 

penyimpanan, penataan, dan pengamanannya dipergunakan system 

perpustakaan, Pembagian klasifikasi dimulai dari pembagian utama yang 

dipecah menjadi divisi, divisi dipecah lagi menjadi seksi, dan seksi dipecah 

menjadi subseksi. 

 

 

II. MENGIDENTIFIKASI PERBEDAAN DOKUMEN DAN DOKUMENTASI 

SERTA JENIS-JENIS DOKUMEN 

Setelah mempelajari tentang berbagai macam definisi dan cara 

pengkodean dokumen dan dokumentasi maka dalam sub kompetensi kali ini kita 

akan membahas tentang perbedaan antara dokumen dan dokumentasi serta 

jenis-jenis dokumen. Sehingga dari pembelajaran ini kita dapat mengetahui 

secara lebih terperinci apa yang membedakan antara dokumen dan dokumentasi 

serta jenis-jenisnya. 

 

D. PERBEDAAN DOKUMEN DAN DOKUMENTASI 

1. Perbedaan kata dokumentasi dan dokumen 

Dokumentasi dan dokumen merupakan dua istilah yang berbeda, 

dokumentasi pada pengelolaannya/kegiatannya sedangkan dokumen 

difokuskan pada benda/informasinya. Dokumentasi adalah suatu pekerjaan 

yang bertugas mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti 

dan mengolah, serta memlihara dan menyiapkan sehingga menjadi dokumen 

baru yang lebih bermanfaat. Sedangkan dokumen adalah surat-surat atau 

benda-benda berharga yang dijadikan sebagai alat bukti atau untuk 

mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. 

  

KEGIATAN BELAJAR II
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2. Perbedan dokumen dan dokumentasi 

Dokumen Dokumentasi 

a. Difokuskan pada bendanya 

b. Tidak merupakan unit kerja 

c. Bersifat tidak aktif 

d. Isi dokumentasi terbatas pada 

informasi 

e. Digunakan sebagai alat bukti 

 

f. Menunjang penelitian 

a. Difokuskan pada kegiatannya 

b. Merupakan unit kerja 

c. Bersifat aktif 

d. Isi dokumentasi bisa berupa buku dan 

alat audio visual 

e. Mengolah dan menyiapkan dokumen 

baru 

f. Menyiapkan keterangan untuk penelitian 

 

 

E. JENIS – JENIS DOKUMEN 

Dokumen dapat ditinjau dari beberapa segi: 

1. Dokumen ditinjau dari segi pemakaiaannya 

Bila ditinjau dari segi pemakainya, dokumen dapat dibedakan atas 4 

jenis: 

a. Dokumen pribadi adalah surat-surat berharga yang dapat digunakan 

sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada diri 

seseorang atau dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 

Contoh: Akte kelahiran, STTB, piagam, KTP, SIM, surat nikah, dll. 

b. Dokumen niaga adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai 

alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi dalam transaksi / dunia 

perdagangan. 

Contoh: cek, obligasi, kwitansi, wesel, saham, dll 

c. Dokumen sejarah adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai 

alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. 

Contoh: Naskah proklamasi, Naskah Sumpah pemuda, Batu bertulis ,dll 

d. Dokumen pemerintahan surat – surat berharga yang dapat dipakai 

sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi dalam 

pemerintahan suatu negara. 

Contoh : UUD 45, keputusan presiden, peraturan daerah, dll 
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2. Dokumen ditinjau dari segi nilai kegunaannya 

a. Nilai penerangan adalah surat – surat berharga yang dapat digunakan 

sebagai alat pembuktian dalam memberikan informasi kepada masyarakat 

b. Nilai perdagangan adalah surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat 

pembuktian dalam transaksi jual beli / dalam dunia perdagangan 

c. Nilai yuridis adalah surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat 

pembuktian secara hukum dimuka pengadilan 

d. Nilai historis adalah surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat 

pembuktian peristiwa yang penting yang terjadi pada masa lalu  

 

3. Dilihat dari sumbernya 

a. Dokumen yang bersumber dari pemerintah 

Contoh: UU pemerintah, keputusan presiden, UU perpajakan, peraturan 

pemerintah, dll. 

b. Dokumen yang bersumber dari swasta 

Contoh: Akte notaris, visum dokter, dll. 

c. Dokumen bersumber dari kontrak – kontrkan dagang 

Contoh: surat perjanjian, surat kontrak, dll. 

d. Aktivitas lembaga persuratan 

Contoh: kliping, kaledeoskop, dll. 

e. Perseorangan 

Contoh: koleksi keramik milik Adam Malik, koleksi lukisan Afandi, dll 

 

4. Dokumen ditinjau dari fungsinya 

a. Dokumen dinamis adalah dokumen yang dapat dipakai secara langsung 

dalam proses penyelesaiaan pekerjaan kantor 

1) Dokumen aktif adalah dokumen yang masih dipakai secara terus 

menerus dalam proses penyelesaian pekerjaan 

2) Dokumen semi aktif adalah dokumen yang frekuensi penggunaannya 

sudah menurun 

3) Dokumen pasif adalah dokumen yang sudah sangat jarang digunakan  
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b. Dokumen statis adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara 

langsung dalam pekerjaan kantor 

 

5. Ditinjau dari segi penelitian 

a. Dokumen primer adalah dokumen yang berisi informasi penelitian 

langsung dari sumbernya 

Contoh: paten penelitian, laporan, disertasi, dll. 

b. Dokumen sekunder adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai 

literatur primer 

Contoh: bibliografi, dll. 

c. Dokumen tersier adalah dokumen yang berisikan informasi mengenai 

literatur sekunder 

Contoh: buku teks, buku panduan literature dan bibliografi dari bibliografi. 

 

6. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya dan bentuk fisiknya 

a. Dokumen literal adalah dokumen yang terjadi akibat dicetak, ditulis, 

digambar atau direkam 

Contoh: buku, majalah, Koran, pita kaset, film ,dll . titik berat dokumen literal 

adalah informasi yang terdapat pada benda. 

b. Dokumen kolporal adalah dokumen berwujud benda bersejarah 

Contoh: benda- benda seni dan benda-benda kuno yang meliputi: keris, arca, 

batu pualam, pakaian adat , mata uang kuno ,dll. Dokumen corporal disimpan 

dalam museum dan dipelajari dalam bidang ilmu permuseuman 

c. Dokumen privat adalah dokumen yang berwujud surat menyurat/ arsip. 

 

 

Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda berharga termasuk 

rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan 

supaya lebih menyakinkan. 

RANGKUMAN
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Dokumentasi adalah suatu pekerjaan yang bertugas mencari, 

mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengolah serta 

memelihara dan menyiapkan sehingga menjadi dokumen baru yang bermanfaat. 

Dokumen telah banyak yang direkam atau dijadikan microfilm, bahkan ada 

pula yang disimpan dalam memori computer. Dengan pengolahan kode (kode 

sandi) akan dapat ditemukan dengan cepat dokumen yang dicari. Dokumen bisa 

berwujud lembaran, film, pita, atau rekaman. Untuk wujud dari lembaran 

khususnya warkat atau surat-surat dipergunakan system kearsipan atau filling. 

Berbeda dengan dokumen yang terjilid, penyimpanan, penataan, dan 

pengamanannya dipergunakan system perpustakaan, Pembagian klasifikasi 

dimulai dari pembagian utama yang dipecah menjadi divisi, divisi dipecah lagi 

menjadi seksi, dan seksi dipecah menjadi subseksi. 

Perbedaan dokumen dan dokumentasi 

Dokumen Dokumentasi 

a. Difokuskan pada bendanya 

b. Tidak merupakan unit kerja 

c. Bersifat tidak aktif 

d. Isi dokumentasi terbatas pada 

informasi 

e. Digunakan sebagai alat bukti 

 

f. Menunjang penelitian 

a. Difokuskan pada kegiatannya 

b. Merupakan unit kerja 

c. Bersifat aktif 

d. Isi dokumentasi bisa berupa buku dan 

alat audio visual 

e. Mengolah dan menyiapkan dokumen 

baru 

f. Menyiapkan keterangan untuk 

penelitian 

 

 

Dokumen dapat ditinjau dari beberapa segi: 

1. Dokumen ditinjau dari segi pemakaiaannya 

a. Dokumen pribadi  

b. Dokumen niaga  

c. Dokumen sejarah 

d. Dokumen pemerintahan 

2. Dokumen ditinjau dari segi nilai kegunaannya 
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a. Nilai penerangan  

b. Nilai perdagangan  

c. Nilai yuridis  

d. Nilai historis  

3. Dilihat dari sumbernya 

a. Dokumen yang bersumber dari pemerintah 

b. Dokumen yang bersumber dari swasta 

c. Dokumen bersumber dari kontrak – kontrkan dagang 

d. Aktivitas lembaga persuratan 

e. Perseorangan 

4. Dokumen ditinjau dari fungsinya 

a. Dokumen dinamis 

o Dokumen aktif  

o Dokumen semi aktif  

o Dokumen pasif  

b. Dokumen statis 

5. Ditinjau dari segi penelitian 

a. Dokumen primer  

b. Dokumen sekunder  

c. Dokumen tersier  

6. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya dan bentuk fisiknya 

a. Dokumen literal  

b. Dokumen kolporal  

c. Dokumen privat  

 

 

1. Carilah minimal 10 dokumen pribadi (foto/fotocopy) kemudian 

dokumentasikan dokumen pribadi yang telah anda kumpulkan menurut jenis-

jenis dokumen tersebut.   

 

TUGAS
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LATIHAN DASAR 

A. Pilihan Ganda 

Pilihlah satu jawaban yang paling benar dibawah ini dengan cara 

memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e yang menurut anda 

paling benar! 

1. Dokumentasi merupakan.........  

a. Catatan otentik 

b. Catatan harian 

c. Catatan penelitian 

d. Catatan laporan 

e. Catatan penting 

2. Pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa dan objek maupun aktifitas 

pemberian jasa (pelayanan) yang dianggap berharga dan penting 

merupakan definisi dari ................. 

a. Dokumen 

b. Pendokumentasian 

c. Dokumentasi 

d. Dokumentasi etis 

e. Bukan salah satu diatas 

3. Suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data yang bermakna 

dalam pelaksanaan kegiatan disebut…………. 

a. Dokumen 

b. Dokumentasi 

c. Warkat 

d. Dokumentasi kebidanan 

e. Catatan  

4. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dokumentasi adalah ........ 

a. Sumber masalah 

b. Alat pembuktian yang syah 

c. Landasan hukum 

LATIHAN
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d. Sumber data 

e. Pertanggungjawaban 

5. Tujuan utama dokumentasi adalah......... 

a. Mengidentifikasi status kegiatan 

b. Merencanakan tindakan 

c. Melaksanakan tindakan 

d. Mengevaluasi tindakan 

e. Semua jawaban di atas benar 

 

B. Essay 

1. Jelaskan pengertian dokumen dan dokumentasi menggunakan Bahasa 

anda sendiri! 

2. Bagaimana cara pemberian kode pada nama perusahaan? 

3. Sebutkan perbedaan yang mendasar antara dokumen dan dokumentasi! 

4. Sebutkan dan jelaskan jenis – jenis dokumen ! 

 

 

A. Kunci Jawaban Tugas 

Siswa mengumpulkan foto/dokumen pribadi. 

B. Kunci Jawaban Soal Latihan 

Pilihan Ganda 

1. Dokumentasi merupakan... 

a. Catatan otentik 

2. Pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa dan objek maupun aktifitas 

pemberian jasa (pelayanan) yang dianggap berharga dan penting 

merupakan definisi dari ....... 

b. Pendokumentasian 

3. Suatu proses pencatatan, penyimpanan informasi data yang bermakna 

dalam pelaksanaan kegiatan disebut… 

b. Dokumentasi 

4. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dokumentasi adalah ...... 

PENILAIAN
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d. Sumber Data 

5. Tujuan utama dokumentasi adalah......... 

a. Mengidentifikasi kegiatan 

 

ESSAY 

1. Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda berharga termasuk 

rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung 

keterangan supaya lebih menyakinkan. 

Dokumentasi adalah suatu pekerjaan yang bertugas mencari, 

mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengolah serta 

memelihara dan menyiapkan sehingga menjadi dokumen baru yang 

bermanfaat. 

2. Indeks Nama Perusahaan 

a. Tata Cara Indeks Nama Perusahaan Pada Umumnya  

Contoh : PN Garam Negara  

Indeks : Garam,Negara,Perusahaan,Negara  

Kode abjad : Ga  

b. Tata Cara Indeks Nama Perusahaan dengan Singkatan  

Contoh : GIA  

Indeks : Garuda Indonesia,Airways  

Kode abjad : Ga 

3. Perbedan dokumen dan dokumentasi 

Dokumen Dokumentasi 

a. Difokuskan pada bendanya 

b. Tidak merupakan unit kerja 

c. Bersifat tidak aktif 

d. Isi dokumentasi terbatas pada 

informasi 

e. Digunakan sebagai alat bukti 

f. Menunjang penelitian 

a. Difokuskan pada kegiatannya 

b. Merupakan unit kerja 

c. Bersifat aktif 

d. Isi dokumentasi bisa berupa buku dan alat 

audio visual 

e. Mengolah dan menyiapkan dokumen baru 

f. Menyiapkan keterangan untuk penelitian 
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Letak perbedaan dokumen dan dokumentasi terletak dari fokusnya 

kalau dokumentasi pada pengelolaannya/kegiatannya sedangkan dokumen 

difokuskan pada benda/informasinya. 

4. Dokumen dapat ditinjau dari beberapa segi: 

a. Dokumen ditinjau dari segi pemakaiaannya 

o Dokumen pribadi  

o Dokumen niaga  

o Dokumen sejarah 

o Dokumen pemerintahan 

b. Dokumen ditinjau dari segi nilai kegunaannya 

o Nilai penerangan  

o Nilai perdagangan  

o Nilai yuridis  

o Nilai historis  

c. Dilihat dari sumbernya 

o Dokumen yang bersumber dari pemerintah 

o Dokumen yang bersumber dari swasta 

o Dokumen bersumber dari kontrak – kontrkan dagang 

o Aktivitas lembaga persuratan 

o Perseorangan 

d. Dokumen ditinjau dari fungsinya 

o Dokumen dinamis 

 Dokumen aktif  

 Dokumen semi aktif  

 Dokumen pasif  

o Dokumen statis 

e. Ditinjau dari segi penelitian 

o Dokumen primer  

o Dokumen sekunder  

o Dokumen tersier  

f. Ditinjau dari segi ruang lingkupnya dan bentuk fisiknya 

o Dokumen literal  
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o Dokumen kolporal  

o Dokumen privat  

 

C. INSTRUMEN LEMBAR PENGAMATAN 

1. Lembar Pengamatan Ranah Afektif (Teliti, Cermat, Kritis, Sistematis, 

Dan Teratur) 

No Nama siswa 

Aspek yang dinilai 

Ket. Teliti Cermat Kritis Sistematis Teratur 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

             

 

Kriteia Nilai: 

 Ya = Baik 

 Tidak = Kurang Baik 

 

2. Rubrik Kegiatan Diskusi 

 

 

 

No. 

 

 

 

Nama Siswa 

Aspek Pengamatan  

 

 

Jumlah 

Skor 

 

 

 

 

Nilai 

 

 

 

Ket. 

K
e

rj
a

s
a

m
a
 

M
e

n
g

k
o

m
u
n

ik
a
s
ik

a
n
 

p
e

n
d

a
p
a

t 

T
o

le
ra

n
s
i 

K
e

a
k
ti
fa

n
 

M
e

n
g

h
a

rg
a

i 
p
e

n
d

a
p
a

t 

te
m

a
n
 

          

          

          

 

Keterangan Skor: 

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria 

4 = Baik Sekali 

 

Kriteria Nilai 

A = 80 – 100 (Baik Sekali) 
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3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

B = 70 – 79 (Baik) 

C = 60 – 69 (Cukup) 

D = <60 (Kurang) 

 

Nilai = ∑ Skor Perolehan X 100 

Skor Maksimal 

 

3. Rubrik Penilaian Praktek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai = ∑ Skor Perolehan X 100 

Skor Maksimal 

 

Keterangan Skor: 

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria 

4 = Baik Sekali 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

 

Kriteria Nilai 

A = 80 – 100 (Baik Sekali) 

B = 70 – 79 (Baik) 

C = 60 – 69 (Cukup) 

D = <60 (Kurang) 

 

4. Rubrik Penilaian Isian 

No

. 

Nama Siswa Nilai Keterangan 

    

 

 

No. 

 

 

Nama Siswa 

Aspek Pengamatan  

 

Jumlah 

Skor 

 

 

Nilai 

 

 

Ket. 

D
is

ip
lin

 

S
is

te
m

a
ti
k
a

 

p
e

n
g

o
p
e

ra
s
ia

n
 

W
a

w
a
s
a

n
 

K
e

b
e

ra
n

ia
n

 

A
n

tu
s
ia

s
 

G
e

s
tu

re
 d

a
n

 

p
e

n
a

m
p

ila
n
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Nilai = ∑ Skor Perolehan X 100 

Skor Maksimal 

 

Keterangan Skor: 

Masing-masing kolom diisi dengan kriteria 

4 = Baik Sekali 

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

 

Kriteria Nilai 

A = 80 – 100 (Baik Sekali) 

B = 70 – 79 (Baik) 

C = 60 – 69 (Cukup) 

D = <60 (Kurang) 
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