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 BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh  dari hasil penelitian yang di laksanakan di 

SMPN 22 Kendari ini diantaranya adalah penyebab pengelolaan arsip di SMPN 22 

Kendari belum optimal karena pengelolaannya sebagai berikut:  

1. penataaan arsip masi ada hmbatan dalam pelaksanaannya mengakibatkan 

banyaknya arsip yang tertumpuk di meja-meja dan kerja dan di lemari arsip, 

penyimpanan arsip memiliki hambatan tentang tempat penyimpanannya yang 

mulai penuh karena lemari arsip Cuma ada satu, penemuan kembali arsip masih 

membutuhkan waktu yang lama, pemeliharaan arsip dilakukan dengan waktu 

yang masih tidak tentu karena belum ada jadwal rutin yang khusus untuk 

pemeliharaan arsip. 

2. Faktor penghambat yang dihadapi oleh SMPN 22 Kendari dalam melaksanakan 

pengelolaan arsip secara menyeluruh mulai dari penataan arsip, penyimpanan 

arsip, peminjaman arsip, penemuan kembali arsip, sampai dengan pemeliharaan 

arip yaitu belum SDM yang di tunjuk khusus mengenai arsip, kurangnya 

kesadaran dan kedisiplinan pegawai dalam pemeliharaan dan pengelolaan arsip, 

serta penyusutan arsip belum dilakukan karena masih harus menyelesaikan proses 

penataan dan penyimpanan arsip yang masih menumpuk mengingat jumlah 

volume arsip yang semakin banyak. 
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  3. Upaya yang dilakukan oleh SMPN 22 Kendari untuk mengatasi hambatan yang 

dihadapi dalam pengelolaan arsip mulai dari penataan arsip, penyimpanan arsip, 

penyimpanan arsip, peminjaman arsip, penemuan kembli arsip, pemeliharaan 

arsip samapai dengan pengamanan arsip yaitu dengan mengoptimalkan sumber 

daya manusia (SDM) dimiliki. Meningkatkan kesadaraan dan perhatian setiap 

pegawai dalam memelihari dan mengelolah arsip agar arsip dapat terjaga 

keamanan dan keautentikannya. Selanjutnya melalukan peng ajuan tempat 

penyimpanan arsip, agar  arsip yang berada di meja-meja kerja dapat segera 

didata dan disimpan, serta dapat segera dipisahkan antara arsip yang masih aktif 

dengan arsip dengan arsip yang sudah inaktif. Setelah dilakukan pemisahan arsip 

aktif dan arsip inaktif, arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi agar segera 

dilakukan penyusutan arsip. 

B. Saran   

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan tersebut,  untuk meningkatkan 

pengelolaan arsip yang lebih baik di SMPN 22 Kendari maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Pengelolaan arsip masih perlu diperbaiki, karena masih ditemukaan beberapa 

hambatan mulai dari tahap penataan arsip pemeliharaan arsip. 

2. Mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada dengan cara menunjuk 

pegawai yang khusus menangani kearsipan 
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  3. Memanfaatkan secara optimal perlengkapan dan peralatan arsip yang tersedia 

untuk menunjang pengelolaan arsip serta melakukan pengajuan penambahan 

perlengkapan dan peralatan arsip yang masih kurang 

4. Membuat jadwal rutin dalam menjaga kebersihan arsip dan setiap pegawai rutin 

dalam memelihara arsip supaya terjaga keamanan dan keutentikannya. 

5. Pemberian pelaihan atau pendidikan secara khusus tentang tata kelola arsip 

kepada setiap pegawai agar memiliki kemampuan dan kreativitas dalam 

mengelolah kearsipan secara baik dan benar dengan keterbatasan yang dimiliki. 

6. Membuat jadwal retensi arsip dan melakukan penyusutan arsip agar tidak 

menumpuk karena volumenya terus bertambah banyak.   
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