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Lampiran  

Nama informan : 

Tanggal wawancara : 

PEDOMAN OBSERVASI 

NO Butir Pertanyaan 

Alternative 

Jawaban  

Ya Tidak 

1 Tata usaha membukukan setiap perlengkapan yang ada di SMPN 

22 Kendari ke dalam buku inventaris 

  

2 Tata usaha mengonsep/mengetik surat-surat yang berhubugan 

dengan tugasnya. 

  

3 Tata usaha menyimpan arsip sesuai dengan jenisnya 

 

  

4 Tata usaha menggolongkan arsip sesuai dengan masa aktif dan 

kualifikasinya 

  

5 Tata usaha penyimpan arsip di lemari penyimpanan arsip   

6 Tata usaha melakukan penyortiran terhadap arsip   

7 Tata usaha memberi kode terhadap arsip yang akan disimpan   

8 Tata usaha meneliti arsip apakah sudah di disposisi atau belum   

9 Tata usaha menyatukan arsip yang ada hubungannya   

10 Tata usaha dalam penyimpanan arsip tersistem dengan baik, 

dengan membuat system abjad, geografis, atau kronologis 

  

11 Tata usaha mengatur ruangan tempat penyimpanan arsip   

12 Tata usaha melakukan tindakan preventif untuk menjaga keutuhan   
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  arsip 

13 Tata usaha melakukan pemeliharaan arsip, agar arsip trjaga 

kebersihannya terjaga dari kerusakan 

  

14 Tata usaha memperbaiki arsip yang rusak ringan supaya bisa di 

gunakan kembali 

  

15 Tata usaha menyortir arsip yang sudah tidak bisa di gunakan lagi   

16 Tata usaha membuat formulir peminjaman arsip yang akan di isi 

jika ada yang meminjam arsip, baik peminjaman oleh atasan 

maupun rekan kerja 

  

17 Tata usaha membuat jangka waktu peminjaman arsip   

18 Tata usaha memeriksa arsip yang telah di kembalikan dari 

pinjaman 

  

19 Tata usaha dalam melakukan pemusnahan arsip yang tidak di 

gunakan lagi di buktikan dengan berita acara pemusnahan arsip 

  

20 Tata usaha membuat berita acara pemusnahan arsip   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
   

Lampiran 2 

Nama informan : madina kepala sekolah SMPN 22 Kendari 

Tanggal wawancara : 

Pedoman wawancara 

Pengelolaan arsip 

A. Penataan arsip 

1. Bagaimana pelaksanaan penataan arsip yang dilakukan? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penataan arsip? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penataan arsip? 

B. Penyimpanan arsip 

1. Bagaimana pelaksanaan penyimpanan arsip yang dilakukan? 

2. System apa yang digunakan dalam penyimpanan arsip 

3. Bagaimana ketersediaan peralatan penyimpanan arsip? 

4. Bagaimana kelengkapan perlengkapan penyimpanan arsip dimiliki? 

5. Bagaimana kondisi ruangan dan lingkungan penyimpanan arsip 

6. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyimpanan arsip? 

7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penyimpanan 

arsip? 

C. Peminjaman arsip 

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan peminjaman arsip yang dilakukan? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam peminjaman arsip? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penemuan kembali 

arsip? 
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  D. Pemeliharaan arsip 

1. Bagaimana cara yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeliharaan arsip? 

2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemiliharaan arsip 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemeliharaan arsip? 

E. Pemusnahan Arsip 

1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan arsip? 

2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pemusnahan arsip? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pemusnahan arsip? 
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  Lampiran 3 

HASIL OBSERVASI 

Pengelolaan Arsip di SMPN 22 Kendari  
Komponen Aspek yang 

diamati 

 
Keterangan     

Penataan Arsip  
Pelaksanaan 
Penataan Arsip     

Hambatan penataan 

arsip  Arsip yang masuk dan sudah ditindak lanjuti 
atau diproses kemudian ditata pada tempat 

penyimpanan yang sudah disediakan seperti 

arsip surat yang masih dalam kategori aktif, 

disimpan di masing-masing seksi tepatnya di box file yang sudah dilengkapi dengan folder 
dan guidenya. Sedangkan untuk arsip berkas 

dibendel dan disimpan di rak atau almari yang 

berada di belakang ruangan.  
Penyimpanan 
Arsip Pelaksanaan 

Penyimpanan 
Arsip 
Hambatan 

Penyimpanan 

Arsip Arsip yang masuk, lalu diproses dan setelah 
siap untuk disimpan kemudian disimpan pada 

tempat penyimpanan yang sudah disediakan. 
Penuhnya tempat penyimpanan arsip 

mengakibatkan penumpukan arsip di meja 

kerja. 
Sistem 
Penyimpanan 
Arsip Sistem   penyimpanan   yang   digunakan   di 

SMPN 22 Kendari  menggunakan sistem 

tanggal dan asas  penyimpanannya  menganut  

asas gabungan (kombinasi) sentralisasi dan 

desentralisasi.  Sistem  tanggal  yaitu 

Peralatan 
Penyimpanan Peralatan  penyimpanan  arsip  yang  dimiliki 

yaitu rak arsip, almari arsip, dan filiing cabinet 
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Komponen Aspek yang   
Keterangan  Arsip yang sudah terlihat penuh. 

Perlengkapan 
Penyimpanan 
Arsip Perlengkapan     penyimpanan     arsip     yang 

dimiliki yaitu kotak arsip (box file), map ordner,  sampul  arsip  (folder),  penunjuk 
Ruangan 
Penyimpanan 
Arsip Ruangan  penyimpanan  masih  menjadi  satu 

dengan ruangan kerja pegawai dan dinding 

penyekat ruangan belum terbuat dari bahan 
Kondisi 
Lingkungan 

Penyimpanan 

Arsip Kondisi     lingkungan     penyimpanan     arsip 
meliputi cahaya yang masuk ke dalam ruangan 

sudah cukup baik karena sinar matahari tidak 

langsung mengenai arsip yang disimpan, 

keadaan temperatur udara dalam ruangan 

kurang baik karena suhu dan kelembabannya 

tidak  dapat  terkontrol,  warna ruangan  sudah 

baik  karena  warna  yang  digunakan  warna 
Peminjaman 
Arsip Pelaksanaan 

Peminjaman 
Arsip Peminjaman arsip dapat dilakukan oleh kepala 

bidang sampai pegawai atau staf guna 

mendapatkan informasi. Ketika hendak 

Penemuan 
kembali Arsip Pelaksanaan 

Penemuan 
Kembali Arsip  
Hambatan 

Penemuan 

Penemuan  kembali  arsip,  dilakukan  sewaktu 
ada pegawai yang hendak meminjam arsip 

dengan mencari di tempat penyimpanan arsip.  
Penemuan   kembali   arsip   tergolong   lama, 

karena ada arsip yang belum didata dan masih 
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Komponen Aspek yang   
Keterangan 

Pemeliharaan 
Arsip Pelaksanaan 

Pemeliharaan 
Arsip    Pemeliharaan  arsip  tidak  ada  waktu   yang 

ditentukan untuk membersihkan arsip dan 

biasanya arsip dibersihkan menggunakan 

kemoceng. Arsip yang dipelihara disimpan di box file agar arsip tidak berantakan dengan 
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  Lampiran 4 

Transkrip Hasil Wawancara 

Pengelolaan Arsip Di SMPN 22 Kendari 

Identitas Responden 

Nama Responden :Haeruddin  

Seksi/Bagian  :Kepala TU 

Tempat Wawancara  :Ruang guru 

PENGELOLAAN ARSIP 

A. Pengelolaan arsip 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan arsip yang dilakukan? 

Jawaban : mengenai penataan/pengelolaan  arsip yang masuk dan sudah ditindak lanjuti 

atau di proses kemudian di tata pada tempat penyimpanan yang sudah disediakan seperti 

arsip surat yang masih dalam kategori aktif, di simpan di masing-masing sex tempatnya 

box file yang sudah dilengkapi dengan folder dan guidenya. 

B. Penyimpanan arsip 

1. Bagaimana pelaksanaan penyimpanan arsip yang dilakukan? 

Jawaban: setelah arsip ditindak lanjuti atau di proses kemudian di simpan pada tempat 

penyimpanan yang sudah disediakan 2.   Sistem apa yang digunakan dalam penyimpanan arsip? 

Jawaban : Sistem penyimpanan arsip menggunakan sistem tanggal yang berdasarkan 

tanggal arsipnya. 
3.   Bagaimana kelengkapan peralatan penyimpanan arsip yang dimiliki? 

Jawaban : Peralatan yang kami miliki untuk menyimpan arsip masih belum cukup 

lengkap, hanya ada beberapa rak arsip, almari, dan filling cabinet yang kondisinya sudah 

mulai penuh. 
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  4.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyimpanan arsip? 

Jawaban :   hambatannya   kalau   penyimpnan   arsip   itu   tempat penyimpanannya 

kurang, jadi ya arsip banyak yang numpuk di meja dan lemari 

5. Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penyimpanan 

arsip? 

Jawaban : Upaya yang kita lakukan adalah mengoptimalkan semua pegawai untuk 

menyimpan arsip yang masih menumpuk, selain itu kita juga mengajukan untuk 

penambahan tempat penyimpanan arsip. 

C. Peminjaman arsip 

1. Bagaimana tata cara peminjaman arsip yang dilaksanakan? 

Jawaban :  Proses  peminjaman  arsipnya  begini,  sewaktu  ada pegawai maupun 

Kepala bidang yang hendak meminjam arsip harus mencatat terlebih dahulu di buku 

pinjam arsip. Arsip yang boleh dipinjam adalah arsip biasa, kalau arsip personal file yang 

bersifat rahasia hanya boleh dipinjam oleh Kepala maupun pegawai tertentu. 

2.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam peminjaman arsip? 

Jawaban : Peminjaman arsip masih mengalami hambatan dalam hal arsip yang 

dipinjam oleh pegawai terkadang proses pengembalian arsipnya lama, bahkan ada yang 

pernah sampai beberapa minggu, kami pernah sampai mengingatkan beberapa kali 

karena arsip tersebut akan digunakan untuk kepentingan yang lain. 

3.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penemuan 

kembali arsip? 

Jawaban : Upaya yang kita lakukan dengan meningkatkan kesadaran antar pegawai, 

khususnya dalam hal peminjaman arsip, ketika sudah selesai meminjam arsip harus 

segera dikembalikan. Kami biasanya mengingatkan pegawai apabila melakukan 

peminjaman arsip cukup lama namun belum dikembalikan. 
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  D. Penemuan Kembali Arsip 

1.   Bagaimana pelaksanaan penemuan kembali arsip yang dilakukan? 

Jawaban : Penemuan kembali arsip biasanya dilakukan ketika ada pegawai yang mau 

meminjam arsip. Prosesnya dengan mencari arsip sesuai dengan tanggal arsip agar 

dapat menemukan arsip sesuai kebutuhan.  Penemuan  kembali  arsip  kadang  

membutuhkan  waktu lama, karena biasanya kami mencari arsip dulu tanpa melihat di 

buku arsipnya ada dimana, kalau tidak ketemu baru kami mencari di buku, letak arsip 

tersebut. 

2.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penemuan kembali arsip? 

Jawaban : Penemuan kembali arsip hambatannya begini, untuk arsip yang belum 

disimpan itu membuat kami harus mencari satu per satu arsip yang dibutuhkan. Arsip 

yang menumpuk di meja-meja kerja kebanyakan tercampur antara arsip baru yang masih 

aktif dan arsip lama yang inaktif, itu membuat kami tambah kesusahan melakukan 

penemuan kembali arsip. 

3.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penemuan 

kembali arsip? 

Jawaban : Ya upaya kami dengan melakukan penataan arsip secara benar dan 

merapikan arsip yang masih tertumpuk dan tercampur, kemudian arsip tersebut didata 

agar saat arsip dibutuhkan dapat ditemukan kembali dengan cepat. 

E. Pemeliharaan Arsip 

1. Bagaimana tata cara pemeliharaan arsip yang dilaksanakan? 

Jawaban : Kami melakukan pemeliharaan arsip dengan waktu yang tidak tentu  tidak 

ada jadwal rutin. Pemeliharaan biasanya dengan membersihkan   arsip   memakai   

kemoceng.   Selain   itu   arsi disimpan di box file  agar terjaga keutuhan arsip dan 

tidak  mudah rusak 
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  2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemeliharaan arsip? 

Jawaban :  Hambatan  pemeliharaan  arsip  begini,  arsip  yang sudah disimpan, kurang 

terpelihara karena tidak ada pegawai yang memelihara arsip secara khusus. 

Pemeliharaan tidak dilakukan secara rutin dan tidak di jadwal, kadang bisa sebulan 

sekali baru dibersihkan 

3.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan pemeliharaan 

arsip? 

Jawaban :  Harusnya  dibuat  jadwal  rutin  pemeliharaan  arsip  bagi semua pegawai, 

agar saling melengkapi dalam merawat dan memelihara arsip. Itu bias berpengaruh 

terhadap keadaan arsip khususnya arsip yang bersifat rahasia dan sangat rahasia agar 

tetap terjaga kondisinya, juga untuk meminimalisir kehilangan atau kerusakan arsip. 
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  Transkip hasil wawancara 

Pengelolaan Arsip di SMPN 22 Kendari 

Identitas Responden 

Nama Responden :Hasmiah 

Seksi/Bagian  :Staf tata usaha 

Tempat Wawancara  :Ruang guru 

PENGELOLAAN ARSIP 
A. Penataan Arsip 

1. Bagaimana pelaksanaan penataan arsip yang dilakukan? 

Jawaban : Penataan Penataan arsip dilakukan setelah diproses kita lakukan penataan di 

map kemudian disimpan di rak atau lemari. 
2.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penataan arsip? 
Jawaban : jadi begini, penataan arsip mengalami hambatan pada pegawai  yang 

mengelola arsip  Bagian Tata Usaha belum  ditunjuk secara khusus. Pengelola arsip 

yang belum memiliki kemampuan arsiparis mengakibatkan banyak arsip yang 

terbengkalai sehingga menumpuk dan kurang tertata jadinya. 
3.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penataan 

arsip? 
Jawaban : Mengatasi arsip yang masih menumpuk dan belum ditata, kami melakukan 

pengelolaan dengan seadanya pegawai, dan berharap ada tambahan pegawai yang secara 

khusus menangani masalah kearsipan soalnya jumlah arsipnya semakin banyak. 

b. Penyimpanan Arsip 
1.   Bagaimana pelaksanaan penyimpanan arsip yang dilakukan? 
Jawaban : Penyimpanan arsip dilakukan setelah diproses kemudian disimpan di rak atau 

lemari. Begitu juga arsip berkas, disimpan dan disusun dan disimpan di lemari. 
2.   Sistem apa yang digunakan dalam penyimpanan arsip? 
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  Jawaban : Sistem penyimpanan arsip menggunakan sistem tanggal. 
3.   Bagaimana kelengkapan peralatan penyimpanan arsip yang dimiliki? 

Jawaban : Peralatan yang kami miliki masih belum cukup lengkap, hanya ada beberapa 

rak arsip, almari, dan filling cabinet yang sudah penuh. 
4.   Bagaimana ketersediaan perlengkapan penyimpanan arsip? 
Jawaban : Perlengkapan yang dimiliki Bagian Tata Usaha antara lain ada map arsip, 

kotak arsip, penyekat arsip, guide, dan label 
5.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyimpanan arsip? 
Jawaban : Penyimpanan arsip hambatannya terletak pada kurangnya tempat 

penyimpanan arsip, sehingga mengakibatkan arsip yang ada  menumpuk  di  meja-meja  

kerja,  dan  kalau  sudah  menumpuk seperti itu menjadi malas mau mengelola. 
6.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penyimpanan 

arsip? 
Jawaban : Upaya yang kita lakukan adalah mengoptimalkan semua pegawai di Bagian 

Tata Usaha untuk menyimpan arsip yang masih menumpuk. 
C. Peminjaman Arsip 

1.   Bagaimana tata cara peminjaman arsip yang dilaksanakan? 
Jawaban :  Proses  peminjaman  arsipnya  dapat  dilakukan  dengan mencatat di buku 

pinjam arsip lalu paraf saja, setelah itu tinggal dipinjam. 
2.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam peminjaman arsip? 

Jawaban :  Hambatan  dalam  peminjaman  arsip  yaitu  ketika  arsip yang baru masuk 

dan belum sempet di data untuk disimpan sudah ada pegawai yang meminjam, lebih lagi 

pengembaliannya lama. Hal tersebut membuat kami harus menunggu arsip yang sedang 

dipinjam itu dikembalikan untuk di data dan disimpan
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3.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penemuan 

kembali arsip? 
Jawaban : Upaya yang dilakukan yaitu segera mendata arsip yang belum didata ketika 

arsip tersebut akan dipinjam agar kami tidak perlu menunggu pengembalian untuk 

mendata arsip tersebut. 
D.   Penemuan Kembali Arsip 
1.   Bagaimana pelaksanaan penemuan kembali arsip yang dilakukan? 
Jawaban : Penemuan kembali arsip dilakukan ketika arsip hendak dipinjam sesuai 

dengan arsip yang dibutuhkan kembali tersebut. 
2.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penemuan kembali arsip? 
Jawaban : Hambatan dalam penemuan kembali arsip  adalah pada saat menemukan 

kembali arsip yang dibutuhkan sedikit kerepotan karena arsip yang dibutuhkan belum di 

data dan disimpan, masih ada yang tertumpuk bahkan ada yang tercampur dengan arsip 

yang sudah inaktif di meja-meja kerja. 
3.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penemuan 

kembali arsip 

Jawaban :  upaya  yang  dilakukan  yaitu  melakukan  penataan  arsip dengan 

benar,selain itu juga merapikan arsip yang masih tertumpuk dan tercampur , 

kemudian arsip tersebut didata agar saat arsip dibutuhkan dapat ditemukan kembali 

dengan cepat 

E. Pemeliharaan Arsip 

1.   Bagaimana tata cara pemeliharaan arsip yang dilaksanakan? 
Jawaban : Pemeliharaan arsip dilakukan tanpa adanya waktu khusus, bisa setiap 

semiggu sekali bisa dua minggu sekali, biasanya dilakukan pembersihan menggunakan 

kemoceng. 
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  2.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemeliharaan arsip? 
Jawaban :  Pemeliharaan  arsip  masih  mengalami  hambatan  seperti arsip  yang  

dipelihara  belum  sesuai  dengan  pengelolaan  yang  baik.  Masih  banyak  arsip  yang  

jarang  dibersihkan  dan  berdebu  di dalam lemari, bahkan ada arsip yang sampai 

dimakan serangga. Padahal arsip yang dimakan serangga tersebut dalam kategori arsip 

penting. 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemeliharaan arsip? 
Jawaban :  Upaya  yang  dilakukan  agar  arsip-arsip  penting  terjaga keadaannya tetap 

baik yaitu dengan dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin oleh para 

pegawai, perawatan dan pemeliharaan tidak hanya semaunya sendiri tapi harus dibuat 

jadwal.
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  Transkip hasil wawancara 

Pengelolaan Arsip di SMPN 22 Kendari 

Identitas Responden 

Nama Responden : Sri 

Seksi/Bagian  : guru 

PENGELOLAAN ARSIP A. Pengelolaan Arsip 
1.   Bagaimana pelaksanaan pengelolaan arsip yang dilakukan? 
Jawaban : pengelolaan arsip yang dilakukan begini,   biasanya kalau ada dokumen 

keluar atau masuk ya di proses lalu diarsipkan. 
B.  Penataan Arsip 
1.   Bagaimana pelaksanaan penataan arsip yang dilakukan? 
Jawaban : Penataan arsip yang dilakukan ya biasa saja, ditata biasa. 
2.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penataan arsip? 
Jawaban : hambatannya biasanya kami malas saja untuk menata, jadi ya kadang 

numpuk-numpuk 

3.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penataan 

arsip? 
Jawaban : Mengatasi   hambatanya   itu   biasanya   kami   menata bersama-sama  

karena kalau terlanjur menumpuk kalau suruh menata  sendiri  pada  malas,  soalnya  

tugas kami juga masih banyak.                         
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  C.  Penyimpanan Arsip 
1.   Bagaimana pelaksanaan penyimpanan arsip yang dilakukan? 
Jawaban : Penyimpanan arsip dilakukan dengan menyimpan arsip di almari . 

disimpannya sesuai tanggal arsipnya. 
2.   Sistem apa yang digunakan dalam penyimpanan arsip? 
Jawaban : Sistem penyimpanan arsip yang digunakan yaitu sistem tanggal, sistem 

tanggal itu penyimpanannya berdasarkan tanggal dari  arsip  tersebut,  kalau  asasnya  

menggunakan  asas penyimpanan gabungan. 
3.   Bagaimana kelengkapan peralatan penyimpanan arsip yang dimiliki? 
Jawaban : menurut saya peralatan yang kami miliki masih kurang, sebenarnya ada 

beberapa rak arsip, lemari, dan filling cabinet, tapi sudah pada penuh. 4.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penyimpanan arsip? 
Jawaban :    Penyimpanan    arsip    hambatannya    kurang    tempat penyimpanan 

arsipnya. 
6.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penyimpanan 

arsip? 
Jawaban : Upaya yang sudah kita lakukan adalah mengajukan untuk penambahan 

tempat penyimpanan arsip 

D.  Peminjaman Arsip 
1.   Bagaimana tata cara peminjaman arsip yang dilaksanakan? 

Jawaban :  Proses  peminjaman  arsipnya  begini,  kalau  mau meminjam  arsip  harus  

mencatat  dulu  di  lembar  peminjaman  arsip, kemudian segera dikembalikan. 
2.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam peminjaman arsip? 
Jawaban : hambatannya biasanya arsip yang dipinjam oleh pegawai terkadang proses 

pengembaliannya lama. 
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  3.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penemuan 

kembali arsip? 
Jawaban : Upaya yang kita lakukan dengan meningkatkan kesadaran saja, kalau   

meminjam   ya   kalau   sudah   selesai   segera dikembalikan, Cuma itu menurut saya. 

E.  Penemuan Kembali Arsip 
1.   Bagaimana pelaksanaan penemuan kembali arsip yang dilakukan? 
Jawaban : Penemuan kembali arsip biasanya dilakukan ketika ada pegawai yang hendak 

meminjam arsip 
2.   Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penemuan kembali arsip? 
Jawaban :  Hambatannya  begini  kadang  kita  lama  kalau menemukan arsip yang 

dibutuhkan, karena banyak arsip yang tercampur dengan arsip lama. 
3.   Bagaimana   upaya   yang   dilakukan   dalam   mengatasi   hambatan penemuan 

kembali arsip? 
Jawaban :  Ya  upaya  kami  dengan  merapikan  arsip  yang  masih tertumpuk dan 

tercampur                                                                                                                  
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  Lampiran 5 

Hasil Dokumentasi 

Pengelolaan Arsip di SMPN 22 Kendari 
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