APLIKASI FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP) DALAM ADMINISTRASI DIGITAL

APPLICATION OF PROTOCOL TRANSFER FILE (FTP) IN DIGITAL ADMINISTRATION


Hani Damayanti Aprilia*, Mediya Destalia*, Ida Vivi Pusvitha*
*Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung, 
Korespondensi: hani.damayanti@fisip.unila.ac.id 


Abstract

Archive is not only a collection of papers and documents, but also a source of important data and information which will support the company's operational activities. Managing archives is easy to do. Most of the files are kept in a crowded and uncluttered room and managed by old yet low skill employees. However, that kind of point view has changed. Nowadays, archives are stored more neatly and orderly, and even many companies have implemented electronic archieves through the file protocol transfer (FTP) application as a form of efficiency. One of the companies which implements the FTP application is PT PLN (Persero) Lampung Distribution. Thus, this study was conducted by using observation techniques, interviews, documentation, and literature study. The data analysis used was an interactive data analysis model developed by Miles & Huberman. The results show that the storage and distribution of archives by using File Transfer Protocol (FTP) application is very effective and efficient because it does not need too much time and effort to obtain these documents from the far away area or rayon. In addition, if there is a failure in transferring information on the network, the file can be re-sent without re-running the application.
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Abstrak

Arsip tidak sekedar kumpulan kertas dan dokumen, tetapi arsip merupakan sumber data dan informasi penting yang akan menunjang aktivitas operasional perusahaan.Mengelola arsip bukan pekerjaan mudah. Kebanyakan arsip disimpan dalam ruangan yang penuh, sesak, tidak rapih, dengan pegawai yang mengelola sudah tua dengan keterampilan yang rendah.  Pandangan tersebut kini telah berubah. Saat ini, arsip disimpan dengan lebih rapi dan tertata, bahkan banyak perusahaan yang sudah mengimplementasikan arsip secara elektronik melalui aplikasi file protocol transfer (FTP) sebagai bentuk efisiensi. Salah satu perusahaan yang menerapkan aplikasi FTP adalahPT PLN (Persero) Distribusi Lampung. Penelitian dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan study pustaka. Analisis data menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan dan pendistribusian arsip menggunakan aplikasi File Transfer Protocol (FTP) sangat efektif dan efisien karena tidak banyak membutuhkan waktu dan tenaga untuk memperoleh dokumen tersebut dari area maupun rayon dan apabila terjadi kegagalan dalam mentransfer informasi pada jaringan, file tersebut dapat dikirim lagi tanpa perlu menjalankan kembali aplikasi yang digunakan.

Kata Kunci: file protocol transfer, administrasi digital

PENDAHULUAN
Arsip tidak hanya sekedar kumpulan kertas dan dokumen, tetapi arsip merupakan sumber data dan informasi penting yang akan menunjang kelancaran aktivitas operasional perusahaan.Mengelola arsip bukan pekerjaan mudah. Selama ini kebanyakan arsip disimpan dalam ruangan yang penuh, sesak, tidak rapih, dan dikelola oleh pegawai dengan keterampilan yang kurang memadai.  
Arsip memiliki nilai yang sangat penting bagi setiap organisasi baik swasta maupun negeri. Arsip merupakan dokumen penting yang harus dikelola dengan baik agar mudah menemukan kembali saat dibutuhkan. Pada PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, seluruh proses administrasi yang dilakukan harus sesuai dengan tata kearsipan yang telah digunakan. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung ini membawahi beberapa area dan rayon. Setiap area dan rayon bertanggung jawab kepada Kantor Induk Distribusi Lampung. Dokumen yang dibutuhkan dari kantor induk harus valid dan sesuai dengan yang telah disyaratkan perusahaan, karena dokumen yang diperoleh dari area dan rayon akan dikirim ke kantor pusat, sehingga data atau dokumen harus sesuai.
Penyimpanan dokumen pada PT PLN (Persero) Distribusi Lampung masih menggunakan sistem manual. Pengarsipan  secara manual sangat kurang efektif digunakan, hal ini karena banyaknya dokumen yang harus diarsipkan berdasarkan perihal, tanggal, abjad dan lain sebagainya. Ruangan arsip yang ada pun masih belum dapatdijadikan tempat yang efektif untuk menyimpan dokumen yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, diperlukan media elektonik untuk menyimpan dan men-transfer dokumen yang diperlukan agar lebih efekif dan efisien. 
The Georgia Archives dalam Sukoco (2007) menyebutkan bahwa arsip elektronik dapat berasal dari berbagai bentuk yaitu semua dokumen, kertas, surat, peta, buku (kecuali buku yang dikelola oleh perpustakaan), microfilm, magnetic tape, atau bahan lain tanpa menghiraukan bentuk fisik atau karakteristik, dibuat atau diterima menurut undang-undang.
Komputerisasi dokumen telah mengubah cara pengarsipan informasi dengan memberikan kecepatan dan ketepatan dalam penyimpanan, pencarian, penemuan kembali, hingga pendistribusian dokumen dalam organisasi, sehingga fungsi dokumen sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh organisasi dapat dioptimalkan. Perkembangan internet dengan ketepatan aksesnya yang semakin meningkat mengakibatkan perolahan data atau informasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat pada halaman web perusahaan (corporate portal).
Sukoco (2007) juga menyebutkan bahwa beberapa vendor menyediakan sistem pengarsipan profesional yang secara fungsional sesuai pengelolaan arsip atau dokumen secara benar. Tiga (3) sistem utamanya yaitu:
	Sistem manajemen dokumen elektonik ( Electronic Document Management System-EDMS) yang secara umum akan mengelola arsip atau dokumen elektronik melalui komputer masing-masing pegawai, misalnya word processing, spreadsheets, presentasi, proyek dan lain-lain.

Sistem pemindaian elektronik (Electronic Imaging System-EIS) yang akan mengelola dokumen hasil pemindaian (scan).
Software Management Dokumen (Records Management Software-RMS) yang akan mengelola dokumen kertas atau data yang disimpan dalam kantor atau pusat penyimpanan dokumen

Sukoco (2007) menyebutkan ada empat (4) komponen dasar dalam memilih sistem, yaitu:
	Memindahkan Dokumen

Berikut ini adalah metode utama dalam memindahkan data ke dalam sistem komputerisasi dokumen.
Scanning, yaitu memindai atau men-scan dokumen yang menghasilkan data gambar yang dapat disimpan di komputer.
Conversion, yaitu mengkonversi dokumen adalah proses mengubah dokumen word processor atau spreadsheet menjadi data gambar permanen untuk disimpan pada sistem komputerisasi.
Importing, metode ini juga memindahkan data secara elektronik seperti dokumen office suite, audio clips, atau data video, kedalam sistem pengarsipan dokumen elektronis. Data dapat dipindahkan dengan melakukan drag and drop ke sistem dan tetap menggunakan format data aslinya. Data ini dapat ditampilkan dalam format oiginalnya baik dengan menjalankan aplikasi aslinya atau dengan menggunakan file viewer dari sistem terkomputerisasi.
	Menyimpan Dokumen

	Setelah dipindahkan ke dalam sistem, dokumen harus disimpan secara benar. Sistem penyimpanan ini harus mampu mendukung perubahan teknologi, peningkatan jumlah dokumen, serta mampu bertahan dalam waktu lama.


	Mengindeks Dokumen

	Ketika dokumen berupa kertas disimpan di kantor, dokumen itu harus dikelola agar bermanfaat untuk organisasi dengan melakukan pelebelan, disortir, diindeks, ditempatkan pada folder, dan dimasukkan filling cabinet. Ada tiga metode dalam mengelola pengindeksan arsip elektronik.

Indeks Fields
Yang menggunakan kategori tema dan kata kunci sebagai metode tradisional yang digunakan dalam dokumen kertas. Sistem ini harus memungkinkan dilakukannya perubahan oleh pengguna untuk memodifikasi indeks, menciptakan multiple templates, dan mempunyai beberapa jenis indeks dengan templates yang berbeda, misalnya berdasarkan tanggal dibuat, nomor surat, dan karakteristik lainnya.
Full Text-Indexing
Dengan meng-instalsoftware Optical Character Recognition (OCR) menjadikan pengindeksan lebih mudah dan cepat dibandingkan menggunakan kata kunci. Proses ini membaca halaman yang di-scan dan kemudian mengindeks setiap kata serta meletakannya pada lokasinya.
Folder atau File Structure
Sistem ini menyediakan metode visual dalam pencarian dokumen. Dalam banyak kantor, file secara normal akan dapat ditemukan dengan mencari pada folder atau filling cabinet yang tepat. Untuk itu, manajemen arsip elektronik harus mempunyai kemampuan yang sama untuk menciptakan kembali sistem filling ini dengan banyak tingkatan penentuan folder yang fleksibel akan memudahkan pengubahan arsip kertas ke elektronik.

	Mengontrol Akses

Hal ini merupakan aspek terpenting dari sistem pengarsipan dokumen secara elektronik, karena hampir setiap orang di dalam organisasi mampu membaca dokumen pada setiap komputer yang terhubungkan dengan LAN di seluruh area kantor. Untuk itu, perlu ada tingkatan yang berbeda antar pengguna dengan mempertimbangkan faktor kerahasiaan dan keamanan arsip. Terdapat 2 hal yang harus dimiliki:
	Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel, dengan menyediakan beberapa cara untuk mengakses suatu file. Dengan level akses yang luas akan menghemat dana, modal intelektual, dan bandwith suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal. Sebuah arsip tidak akan lama di dalam kantor, namun akan keluar kantor dengan media CD, notebook atau pun e-mail. Tanpa fleksibelitas ini manajemen arsip tidak akan berjalan secara optimal. Kemampuan mengakses dokumen melalui internet dan intranet akan mengurangi keterbatasan lokasi maupun program dasar yang digunakan.

Keamanan yang Komprehensif
Sebuah organisasi yang mengimplementasikan arsip elektronis dengan dokumen yang bervariasi hendaknya meningkatkan keamanan dengan melakukan control akses yang komprehensif dan sederhana. Sistem dengan kemampuan akses yang baik akan menjadikan arsip elektronik bisa diakses oleh setiap orang yang mempunyai otorisasi, baik di kantor maupun melalui web browser tanpa adanya kompromi terhadap sistem keamanan.

Dengan permasalahan arsip ini, PT PLN (Persero) merasa sangat perlu mengimplementasikan arsip secara elektronik melalui penggunaan aplikasi file protocol transfer (FTP) sebagai bentuk efisiensi perusahaan.  
Setiawan (2011) menyebutkan, File Transfer Protocol (FTP) merupakan protocol untuk manajemen file dan directory jaringan TCP/IP. Spesifikasi FTP dituangkan dalam dokumen RFC nomor 172 yang diterbitkan pada tahun 1971. FTP menggunakan protocol transport TCP untuk mengirimkan data/file. TCP digunakan sebagai protocol transport karena protocol ini memberikan garansi pengiriman yang dapat memungkinkan pengguna mengakses file dan direktori secara interaktif, diantaranya:
	Melihat daftar file pada direktori remote dan lokal

Mengganti nama dan menghapus file
Transfer dari komputer remote ke lokal (download)
Transfer file dari komputer lokal ke remote (upload)
FTP menggunankan dua jenis hubungan untuk mentransfer sebuah file, yaitu:
Control connection; yang digunakan pada pola hubungan antara client-server yang normal. Server membuka diri secara pasif di sebuah port khusus, selanjutnya server menunggu hubungan yang akan dilakukan oleh client. Client segera aktif membuka port tersebut untuk membangun control connection.
Data connection, yang dibangun setiap kali sebuah file di-transfer antara client-server. Hubungan ini bersifat memaksimalkan ukuran data yang di-transfer,karena hubungan ini dibangun khusus untuk proses transfer file.

FTP ini merupakan salah satu protocol IP yang tertua yang pernah ada . FTP ini merupakan protocol yang paling popular digunakan pada internet untuk men-transferfile diantara sistem yang berlainan. 
Menggunakan file untuk menyimpan dan men-transfer data memiliki beberapa manfaat. Jika terjadi kegagalan dalam men-transfer informasi pada jaringan, file-file  tersebut dapat dikirim lagi tanpa perlu menjalankan kembali aplikasi yang digunakan dan meregenrasi datanya.
Lukas (2006) mengemukakan bahwa fungsi FTP berfungsi sebagai user application untuk langsung mengakses transport layer agar file dapat dikirim.Fungsi FTP server adalah menjalankan perangkat lunak yang digunakan untuk pertukaran file atau dalam istilah asing file exchange, yang selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat request atau permintaan dari FTP client. FTP client adalah komputer yang meminta koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar menukar file (upload dan downloadfile).
Lukas (2006) mengemukakan bahwa File Transfer Protocol (FTP) ini bertujuan untuk mentransfer suatu file atau bagian dari file dengan memakai FTPcommand (perintah-perintah FTP).
Lukas (2006) mengemukakan bahwa karakteristik FTP juga ditandai dengan service yang dihasilkan dan mekanisme yang dikerjakan. Service yang dapat dihasilkan oleh FTP adalah:
Access Control
Access control yang dipergunakan untuk menjaga sistem file seperti user ID, password, R/W mode, dll.

Processing Mode
Ada 2 jenis processing mode, yaitu segera atau biasa. Bila proses transfer file segera maka proses langsung dikerjakan, tetapi jika file yang akan ditransfer biasa, maka proses akan dipindahkan ke background.
File Naming Facilities
Untuk mengidentifikasi source/destination, baik station maupun file name.

Alternating Operation
Normal untuk FTP adalah melakukan perpindahan file dari user satu ke lainnya termasuk copy.Alternating operation adalah proses peng-copy-an dan juga transfer file yang dilkaukan di destination user.

File Management Fasilities
Hanya bagian kecil dari fungsi file dikerjakan oleh FTP yaitu delete directory, define a new file.

Error Recovery
Fasilitas ini disiapkan oleh FTP untuk memperbaiki kesalahan file yang dikirim, karena kegagalan file sistem. 

Flow Control
Fasilitas ini disiapkan oleh FTP hanya untuk operasi bila sedang terjadi pengiriman ternyata tape atau diskspace yang penuh sehingga perlu diganti yang baru untuk diproses kelanjutannya.

File Structure
Fasilitas file-file structure dilakukan oleh FTP adalah membentuk sistem file terstruktrur model tree.

Status Report
Status report dilaporkan jika proses yang dikerjakan pada background mode, bahwa proses sudah selesai atau belum.
Contoh-contoh Protokol FTP
1). Model yang pertama adalah FTP standard ISO
2). Model FTP yang terakhir ini adalah FTAM ( File Transfer Access and Management). Standard FTAM lebih kompleks dibanding FTP.
Ada beberapa manfaat dari FTP yaitu sebagai berikut:
FTP dapat Mempermudah dalam mengunggah data.
 FTP dapat mentransfer data.
 Pada FTP online terdapat fasilitas untuk mengupload data ke server dalam jumlah banyak sekaligus (tidak satu persatu).
Pada FTP dapat melayani tukar-menukar file.
Selain manfaat, ada beberapa kelemahan File Transfer Protocol (FTP) yaitu:
FTP tidak aman dalam mentransfer suatu file karena file dikirim tanpa di-enkripsi terlebih dahulu.
Keamanan dan kemudahan penggunaan seringkali berbentrokan dan menjadi  
dilema para administrator sistem.
FTP desainnya masih lemah sehingga mengakibatkan tidak terinformasinya para administrator sistem mengenai resiko yang mereka hadapi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses yang berkaitan dengan peng-aplikasi-an file protocol transfer (FTP) dalam administrasi digital sebagai bentuk efisiensi perusahaan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, untuk mendeskripsikan secara menyeluruh proses yang berkaitan dengan peng-aplikasi-an file protocol transfer (FTP) dalam administrasi digital sebagai bentuk efisiensi perusahaan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancaramendalam, dokumentasi, dan study pustaka. Analisis data menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (2009). Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.
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Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif 
(Sumber: Miles & Huberman, 2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Komputerisasi dokumen yang dilakukan PT PLN (Persero) Distribudi Lampung telah mengubah cara pengarsipan informasi dengan memberikan kecepatan dan ketepatan dalam penyimpanan, pencarian, penemuan kembali, hingga pendistribusian dokumen dalam organisasi, sehingga fungsi dokumen sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh organisasi dapat dioptimalkan. Lalu lintas dokumen pada PT PLN sangat padat, dimana pada PT PLN (Persero) Distribudi Lampung memiliki cakupan wilayah usaha yang sangat luas. Wilayah usaha PT PLN (Persero) Distribusi Lampung dibagi menjadi beberapa area yakni :
	PLN Area Tanjung Karang
	PLN Area Metro
	PLN Area Kotabumi


Berikut ini adalah Rayon di bawah PLN Area Tanjung Karang:
	Rayon Karang melayani Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Timur, Kemiling.
	Rayon Way Halim melayani Rajabasa, Sukabumi,Sukarame, Kedaton,Tanjung Senang.
	Rayon Teluk Betung melayani Padang Cermin, Punduh Pidada Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Panjang,Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Utara.
	Rayon Sutami melayani Tanjung Bintang, Tanjung sari, Way Panji Way Sulan, Waway Karya, Merbau Mataram 

Rayon Natar melayani Natar, Tegineneng, Jati Agung, Negeri Katon

	Rayon Sidomulyo melayani Sidomulyo, Katibung, Penengahan, Merbau Mataram 

Rayon Kalianda melayani Bakauheni, Candipuro, Kalianda, Ketapang, Palas, Rajabasa, Sragi.

Berikut ini adalah Rayon di bawah PLN Area Metro 
	Rayon Kota Metro melayani Metro Barat, Metro Pusat, Metro Timur, Trimurjo, Batanghari, Batanghari Nuban, Metro Kibang, Pekalongan, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana.

Rayon Bandarjaya melayani Bandar Mataram, Bandar Surabaya, Bangunrejo, Bekri, Bumi Nabung, Bumi Ratu Nuban, Gunung Sugih, Selagai Lingga, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai,Way Pengubuan,Way Seputih.
	Rayon Pringsewu melayani Adi Luwih, Ambarawa, Banyumas, Gading Rejo, Pagelaran, Pringsewu, Sukoharjo, Gedong Tataan, Kedondong,Way Lima.
	Rayon Kalirejo melayani Anak Tuha, Kalirejo, Sendang Agung, Padang Ratu, Pubian.
	Rayon Kota Agung melayani Bulok, Kota Agung Barat, Kota Agung Pusat ,Kota Agung Timur, Limau, Pematang Sawa,Wonosobo, Pardasuka.
	Rayon Talang Padang melayani Air Naningan, Bandar Negeri Semuong, Cukuh Balak, Gisting, Pugung, Pulau Panggung, Semaka, Sumberejo, Talang Padang, Ulubelu
Rayon Rumbia melayani Rumbia, Seputih Agung, Seputih Banyak, Seputih Surabaya
	Rayon Sribawono melayani Bandar Sribawono, Braja Slebah, Bumi Agung Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti,Way Bungur,Way Jepara, Waway Karya
	Rayon Sukadana melayani Pekalongan, Raman Utara, Sukadana, Punggur, Probolinggo, Gunung Sugih, Kota Gajah, Seputih Raman, Seputih Mataram.

Berikut ini adalah Rayon di bawah PLN Area Kotabumi:
	Rayon Bumi Abung melayani Abung Barat, Abung Kunang Abung Pekurun,AbungSelatan,AbungSemuli,AbungSurakarta,AbungTengah,AbungTimur,AbungTinggi,BlambanganPagar,BungaMayang,Hulu Sungai, Kotabumi Kota, Kotabumi Selatan, KotabumiUtara, Muara Sungkai, Sungkai Barat, Sungkai Jaya, Sungkai Selatan, Sungkai Tengah, Sungkai Utara, Negara Batin , Negeri Agung, Negeri Besar , Pakuan Ratu.
	Rayon Menggala melayani Banjar Agung, Banjar Margo, Gedung Aji, Gedung Meneng, Menggala, Penawar Aji, Penawar Tama, Rawajitu Selatan, Rawa Jitu Timur, Rawa Pitu Mesuji, Mesuji Timur, Panca Jaya, Rawa Jitu Utara, Simpang Pematang, Tanjung Raya, Way Serdang Gunung Agung, Gunung Terang, Lambu Kibang, Pagar Dewa, Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, Tumi Jajar, Way Kenanga, Pulung Kencana.
	Rayon Bukit Kemuning melayani Bukit Kemuning, Tanjung Raja.
	Rayon Blambangan Umpu melayani Bahuga, Banjit, Baradatu, Blambangan Umpu, Buay Bahuga, Bumi Agung, Gunung Labuhan, Kasui, Rebang Tangkas, WayTuba.
	Rayon Liwa melayani Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Bengkunat, Bengkunat Belimbing, Gedung Surian, Karya Penggawa, Lemong, Ngambur, Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Sekincau, Sukau, Sumber Jaya, Suoh, Way Krui, Way Saral, Way Tenong.


Dari seluruh wilayah usaha PT PLN (Persero) Distribusi Lampung ini, lalu lintas dokumen yang akan dikirim ke kantor pusat akan masuk terlebih dahulu ke pusat administrasi PT PLN (Persero) Distribusi Lampung, selanjutnya dokumen baru dikirim ke kantor pusat. Lalu lintas dokumen yang harus transit inilah yang menimbulkan banyak permasalahan terutama dari sisi efisiensi penemuan dokumen karena masih menggunakan sistem manual. 
Akan tetapi, tidak semua bidang di PT PLN (Persero) Distribusi Lampung menggunakan sistem manual. Bidang Distribusi sudah mulai menggunakan sistem elektronik (komputerisasi) dalam mendokumentasikan arsip. Bidang distribusi merupakan salah satu bidang yang ada di PLN Distribusi ini. Bidang distribusi adalah jantungnya perusahaan. Secara umum tugas dan kewajiban bidang distribusi adalah bertanggung jawab atas tersusunnya strategi, standarisasi dan penerapan sistem pengelolaan jaringan distribusi serta penerapan manajemen lingkungan dan keselamatan ketenagalistrikan untuk mendukung upaya pengusahaan listrik yang memiliki efisiensi, mutu dan keandalan yang baik serta upaya pencapaian sasaran dan ketersediaan daya listrik.
Bidang distribusi memilih aplikasi File Transfer Protocol(FTP) dalam penyimpanan dokumen ini karena sangat mempermudah pegawai memperoleh data atau dokumen dari area maupun rayon dan begitupun sebaliknya. Dan penggunaan FTPonline ini terdapat fasilitas untuk mengupload data ke server dalam jumlah yang banyak (tidak satu per satu). Sehingga aplikasi ini sangat efektif dan efisien dalam penyimpanan dan pendistribusian dokumen.
Komponen sistem kearsipan elektronik meliputi pengolahan data dan fakta menjadi informasi manajemen, metode, alat dan evaluasi dalam kearsipan. Dalam bidang kearsipan, manajemen kearsipan memiliki tugas utama menyediakan atau melayani kebutuhan informasi bagi personel organisasi. Terutama di bidang distribusi, bidang ini sangat berkaitan dengan data-data dari masing-masing area dan dibutuhkan dengan segera, oleh karena itu bidang distribusi memanfaatkan komputer sebagai media untuk mengelola data tersebut. Dengan menggunakan media elektronik diharapkan dapat membantu pihak pengelola arsip  agar dapat mengelola dokumen atau data-data distribusi dengan baik secara efektif dan efisien, baik dalam hal penyimpanan, pengolahan, pendistribusian, dan pemeliharaan dokumen.
Pada bidang distribusi pengarsipan yang diterapkan yaitu arsip manual dan sebagian data diarsipan melalui flashdisk atau hardisk. Arsip secara manual dilakukan dengan cara memilah dokumen satu dengan dokumen lainnya sesuai perihal. Bidang distribusi yang selalu berhubungan dengan area dan rayon saling membutuhkan informasi atau data untuk mendukung kinerja para pegawai. Dokumen yang diperlukan oleh induk dari area pun belum tertata dengan rapih, sehingga banyak terjadi data yang tidak sesuai dengan yang diperlukan. Oleh karena itu, bidang distribusi menerapkan sistem penyimpanan dokumen melalui media elektronik yaitu komputer dengan mengimplementasikan aplikasi File Transfer Protocol(FTP) sebagai recovery dokumen. File Transfer Protocol(FTP) ini merupakan sebuah aplikasi untuk penyimpanan dokumen atau untuk pendistribusian dokumen dari dalam organisasi maupun luar organisasi. Penggunaan aplikasi File Transfer Protocol(FTP) ini sangat jarang sekali digunakan oleh perusahaan karena belum mengetahui manfaat dan cara mengoperasikan aplikasi tersebut. File Transfer Protocol(FTP)ini digunakan secara intranet dan siapa saja bisa memperoleh dokumen tersebut apabila mengetahui alamat penggunanya.
Dengan menggunakan aplikasi FTP ini, banyak manfaat yang diperoleh Bidang Distribusi. Selaras dengan pendapat Sukoco (2007) bahwa manfaat penggunaan sistem pengelolaan arsip secara elektronik, antara lain  yaitu:
	Mudah ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja.

Pengindeksan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu dan biaya.
Pencarian secara full-text, dengan mencari file berdasarkan kata kunci maupun nama file dan menemukannya dalam bentuk full- text dokumen.
Kecil kemungkinan file akan hilang, hal ini disebarkan karena pengguna hanya dapat melihat dilayar monitor atau menge-printnya tanpa dapat mengubahnya. Pengguna dapat juga mencarinya berdasarkan kata atau nama file jika tanpa sengaja terpindahkan.
Menghemat tempat.
Mengarsip secara digital, sehingga risiko rusaknya dokumen kertas atau buram karena usia dapat diminimalisir karena tersimpan secara digital. 
Berbagi arsip secara mudah, karena berbagi dokumen dengan kolega maupun klien akan mudah dilakukan dengan LAN bahkakn internet maupun intranet.
Meningkatkan keamanan, karena mekanisme control secara jelas dicnatumkan pada buku pedoman pengarsipan secara elektronik, maka orang yang tidak mempunyai otorisasi relative sulit untuk mengaksesnya.
Mudah dalam melakukan recovery data, dengan memback-up data ke dalam media penyimpanan yang compatible.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan staf administrasi dan Junior Office Monev Data Induk Jaringan, penulis memperoleh informasi mengenai penyimpanan yang dilakukan pada PT PLN (Persero) Distribusi Lampung khususnya bidang Distribusi, bahwa penyimpanan dokumen pada awalnya dilakukan secara manual. Dokumen tersebut adalah berasal dari masing-masing area dan rayon maupun dari perusahaan lain. Penyimpanan dokumen secara manual tersebut disimpan menggunakan filling cabinet dan diurutkan berdasarkan subyek dan tanggal. Penyimpanan secara manual ini sangat banyak membutuhkan dana dan space yang lebih luas serta kurang efektif  karena memungkinkan lebih sulit ditemukan karena terlalu banyak dokumen yang diarsip. 
Dokumen-dokumen yang berasal dari area dan rayon akan dikirimkan ke pusat melalui e-mail ataupun via whatsap. Untuk mempermudah penyimpanan dan pendistribusian laporan dari area dan rayon, salah satu pegawai bidang teknik tepatnya di sub-bagian AMR mencetuskan untuk menggunakan aplikasi  FTP dalam penyimpanan dan pendistribusian dokumen. Penggunaan FTP ini digunakan beberapa bulan belakangan ini, hal ini karena pengiriman dokumen melalui FTP sangat cepat tanpa harus tatap muka secara langsung. 
FTP ini merupakan aplikasi untuk penyimpanan dan pendistribusian dokumen yang pengoperasiannya dilakukan secara internet. Kelebihan menggunakan FTP ini yaitu penyimpanan dokumen lebih aman dan pengiriman dokumen/laporan sangat mudah dan cepat. Dokumen dapat di upload dan di download secara langsung oleh user dengan memasukan IP address. 
Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Bidang Distribusi, penyimpanan dokumen yang diterapkan sesuai dengan teori menurut Widjaja (1993), yaitu 
	Penyimpanan Dokumen Berdasarkan Kronologi

Penyimpanan berdasarkan kronologi ini, yaitu dokumen yang disimpan berdasarkan waktu (tanggal,bulan dan tahun). Dokumen yang disimpan dalam folder yang diurutkan berdasarkan tahun dokumen itu dibuat. Misalkan, folder 2018, maka semua dokumen peiode 2018 akan terkumpul menjadi satu dalam folder tersebut. Didalam folder tahun ada folder bulan dokumen tersebut disimpan. Dalam penyimpanan masih dilakukan secara manual,sehingga penemuan kembali dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama.

	Penyimpanan Dokumen Berdasarkan Daerah atau Geografis

Pada bidang Distribusi, penyimpanan berdasarkan geografis ini yaitu dokumen yang berasal dari masing-masing area dan rayon dibedakan foldernya. Sehingga, untuk penemuan kembali dokumen setiap area dan rayon sangat mudah ditemukan. Tetapi tidak selamanya penyimpanan ini efektif, karena didalam folder tersebut masih terdapat dokumen lain yang subyeknya berbeda-beda, sehingga penemuan kembali dokumen lebih lama.

	Penyimpanan Dokumen Berdasarkan Subyeknya

Penyimpanan berdasarkan subyeknya ini, penyimpanan berdasarkan pokok soal atau masalah. Suatu masalah dapat dipecah menjadi sub masalah, sub masalah dapat dipecah lagi menjadi sub-sub masalah. Dalam hal ini masing-masing folder setiap daerah, terdapat pokok soal yang berbeda-beda yang telah dipisahkan berdasarkan kebutuhannya.

Setelah melalukan analisis dan pembahasan dapat disimpulan bahwa tidak seluruh bidang di PT PLN (Persero) Distribusi Lampung menggunakan aplikasi FTP dalam sistem administrasi digital perusahaan, tetapi hanya Bidang distribusi saja yang telah menggunakan aplikasi FTP dalam sistem administrasi digital.
Sebelum menggunakan aplikasi File Transfer Protocol (FTP) bidang Distribusi melakukan penyimpanan dokumen dengan sistem manual. Sistem manual ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Salah satu kelebihan sistem manual ini yaitu dapat menyentuh fisik dokumen tersebut sehingga bisa dibutuhkan kapan saja tanpa harus di print out. Dan salah satu kelemahan sistem  manual ini adalah membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak untuk menemukan dokumen yang dibutuhkan, karena dokumen berada dalam tumpukan dokumen lain sehingga rentan mengalami kerusakan fisik dokumen.

PENUTUP
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan dan pendistribusian arsip dalam administrasi digital dengan menggunakan aplikasi File Transfer Protocol (FTP) sangat efektif dan efisien, karena tidak banyak membutuhkan waktu dan tenaga untuk menemukan kembali dokumen tersebut baik dari area maupun rayon. Apabila terjadi kegagalan dalam mentransfer file (informasi) pada jaringan, file tersebut dapat dikirim lagi tanpa perlu menjalankan kembali aplikasi yang digunakan.
Saran yang dapat direkomendasikan adalah PT PLN (Persero) dapat menerapkan penggunaan aplikasi FTP pada semua bidang, karena pada PLN (Persero) saat ini hanya menerapkan di bidang distribusi saja.
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