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PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang 

  Lembaga sekolah merupakan sarana pendidikan yang pada dasarnya adalah bertujuan untuk menjadikan sumber daya manusia yang bermoral dan berakhlak, atas dasar yang berfondasikan pada tujuan dasar negara itulah maka lembaga pendidikan di didirikan dan diolah sedemikian rapa agar menjadi penunjanguntuk menghasilkan atau melahirkan insan-insan yang bermoral sesuai dengan kepribadian karakter bangsa Indonesia pada khususnya.   Pendidikan juga bertujuan sebagai sarana pembina serta pengembangan kerjasama antar individu dengan kelompok atau anggota organisasi, dari situlah wujud pembinaan pendidikan agar antar individu mempnyai rasa saling menghargai dan dihargai sehingga mampu mengaplikasikan praktik tersebut dalam skala besar sebagai bekal untuk berdampamingan dengan individu lain dalam bentuk warga negara. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang berkaitan dengan aspek-aspek dalam proses pendidikan salah satunya adalah meningkatkan kualitas administrasi sekolah di suatu lembaga sekolah. Keberadaan administrasi sekolah sangatlah penting untuk menunjang kualitas pendidikan formal serta kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah.1   Seperti halnya dalam sebuah sekolah yang sangat membutuhkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Tidak hanya guru atau pengajar tetapi juga tenaga administrasi seperti tenaga tata usaha (TU).   Dalam upaya menunjang kualitas pendidikan yang berkaitan dengan proses pendidikan salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas administrasi sekolah. Untuk mengefektifkan administrasi sekolah di perlukan adanya tenaga yang professional                                                            1 Purwanto, M. Ngalim, administrasi dan supervisi pendidkan, Yogyakarta :PT. Remaja Rosda 
Karya, 2008  



2    di bidang administrasi sekolah, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya kerjasama yang baik antar staf dan cara kerja yang baik.    Oleh karena itu di tetapkan lah peraturan perihal tenaga administrasi oleh peraturan menteri pendidikan Nasional ( PERMENDIKNAS) bahwasannya suatu lembaga sekolah/madrasah wajib memiliki tenaga administrasi sekolah, peraturan ini tertera dalam PERMENDIKNAS No.24 tahun 2008 tentang tenaga administrasi sekolah pasal 3, yang berbunyi “penyelenggara sekolah/madrasah wajib menerapkan standar tenaga administrasi sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, selambat-lambat 5 (lima) tahun setelah peraturan menteri ini di tetapkan”.2   Mengingat tata usaha merupakan tenaga administrasi yang harus mempunyai keterampilan dan keprofesionalan dalam bidang tata usaha sekolah, agar penyelenggaraan pendidikan berjalan dengan rapi sesuai dengan struktur yang sesuai dengan kelebihan masing-masing personal, selain untuk mengatur system secara rinci dan rapi, tenaga tata usaha juga sangat berperan penting dalam pengembangan lembaga sekolah dan diutamakan selain tenaga pendidik atau guru.   Peran tata usaha pada lembaga sekolah yaitu melayani pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan, dan membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sebuah lembaga sekolah di butuhkan tenaga tata usaha yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, jika tenaga tata usaha tidak memiliki kompetensi maka tujuan dari sekolah tersebut tidak tercapai.3   Kersipan merupakan salah satu pekerjaan kantor atau pekerjaan tata usaha, yang banyak di lakukan oleh lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, kearsipan menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan penyimpanan warkat, surat-                                                           2 Permendiknas No. 28 tentang tenaga administrasi sekolah tahun 2008 3 Daryanto, M, Administrasi dan manajemen sekolah, jakarta: PT . Rineka Cipta, 2013 



3    surat dan dokumen-dokumen kantor lainnya. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran organisasi yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Mengingat arti pentingnya, pemerintah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap kearsipan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang yang mengatur tentang Kearsipan Nasional Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis bahwa melaksanakan ketentuan pasal 46 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan alih media arsip, nasional rebublik Indonesia tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamais. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5286).4 Di dalam penjelasan umum peraturan arsip nasional republik Indonesia ini di jelaskan bahwa maksud  pemeliharaan arsip dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya yang meliputi kegiatan pemberkasan  dan penyimpanan arsip inaktif, dan alih media arsip, bahwa perlunya aturan kearsipan negara republik Indonesia adalah untuk bahan pertanggung jawaban bagi generasi muda atau bagi generasi yang akan datang. Kearsipan berfungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi serta alat pengawasan yang sangat di perlukan dalam setiap organisasi dalam rangka                                                            4 Basir Barthos, manajemen kearsipan untuk lembaga Negara, swasta dan perguruan tinggi, 
(jakarta: Bumi Aksara), h. 2 



4    melaksanakan kegiatan, baik pada lembaga negara, swasta, perguruan tinggi, dan sekolah. Dalam proses penyajian informasi agar pimpinan dapat membuat keputusan dan merencanakan kebijakan, maka harus ada sistem dan prosedur kerja yang baik di bidang kearsipan. Sangat mustahil apabila suatu lembaga dapat, sanggup dan mampu memberikan data informasi yang baik, lengkap dan akurat, jika lembaga tersebut tidak memilihara kearsipan yang baik dan teratur sesuai dengan ketentuan-ketentuan kearsipan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian setiap surat yang keluar dan masuk harus disimpan sebagai dokumen, baik yang bersifat sementara maupun tetap. Beberapa surat yang diarsipkan mungkin akan disimpan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Arsip surat seperti itu disebut arsip hidup. Sebaliknya banyak pula surat-surat yang seolah-olah tidak diperlukan lagi untuk jangka waktu yang cukup lama, akan tetapi harus disimpan yang disebut arsip mati. Penyimpanan arsip itu harus dipisahkan, penyimpanan harus sesuai dengan buku agenda baik mengenai klasifikasinya maupun urutan penyimpanannya.5 SMPN 22 Kendari merupakan salah satu lembaga pendidikan yang melakukan proses manajemen dalam menunjang proses pembelajaran yang ada di SMPN 22 Kendari. Kegiatan manajemen sangat penting dilakukan terutama pada bagian pengarsipan. Arsip dalam sebuah lembaga mempunyai beberapa fungsi yaitu: Pertama, sebagai bahan bukti kepemilikan, seperti surat tanah, sertifikat lahan. Kedua, arsip mempunyai nilai kegunaan administrasi, yaitu arsip yang dapat digunakan dalam proses penyelenggaraan kerja dalam usaha dalam mencapai tujuan institusi, seperti program kerja, uraian tugas pegawai, petunjuk penyusunan tugas. Ketiga, arsip mempunyai nilai sejarah yang menggambarkan kejadian atau peristiwa masa lampau, seperti laporan tahunan, notulen atau risalah rapat. Keempat, arsip mempunyai nilai kegunaan ilmiah, yaitu arsip yang dapat digunakan  untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan                                                            5 Hadari nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Gunung Jati,, 1983), hal.60 



5    penelitian, seperti hasil karya ilmiah oleh para ahli, laporan-lporan tentang hasil suatu penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para ahli. Kelima, arsip mempunyai nilai keuangan, yaitu arsip yang mempunyai nilai keuangan, yaitu arsip yang berhubugan atau yang berisi tentang masalah keuangan, seperti laporan keuangan, kwitansi pembayaran. 
Keenam, arsip mempunyai nilai kegunaan pendidikan, seperti program pengajaran, satuan pelajaran. Ketujuh, arsip mempuyai nilai kegunaan dokumentasi, yaitu arsip vital yang mempuyai alat mengingat untuk selama-lamanya.6 Berdasarkan  wawancara awal dengan bagian tata usaha yang saya lakukan di SMPN 22 Kendari di bagian arsip tata usaha, peneliti  melihat  adanya indikasi bahwa Analisis  Kompetensi  Tata Usaha Dalam Mengelolah Kearsipan belum dilaksanakan secara  optimal.   Hal ini terlihat dari kegiatan penataan arsipnya, yang sempat di amati oleh penulis sebagai berikut : 1. Penempatan sebagian arsip tidak disortir terlebih dahulu sehingga sulit di temukan apabila di perlukan  2. Tidak adanya berita acara tentang pengadaan atau pun pemusnahan barang-barang di SMP. Padahal sangat diperlukan sebagai laporan. 3. Terdapat sebagian berkas yang menumpuk di ruang tata usaha seperti berkas soal ujian. Melihat kenyataan tersebut dan menyadari betapa pentingnya peranan arsip bagi sebuah lembaga khususnya di SMPN 22 Kendari, maka penulis tertarik   untuk   melakukan   penelitian   dengan   judul  “ Analisis Kompetensi Pegawai Tata Usaha Dalam Mengelolah Kearsipan ”.                                                              6 Wursanto, Kearsipan 1,Kanisus, Cet, 10 (Yogyakarta, 2007), , h..24. 



6    A. Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini dibatasi pada Analisis kompetensi tata usaha dalam mengelolah kearsipan di SMPN  22 Kendari. 
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kompetensi tenaga tata usaha dalam mengelolah kearsipan  di SMPN 22 Kendari? 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat tenaga tata usaha dalam meningkatkan kualitas kearsipan di SMPN 22 Kendari? 

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi tenaga tata usaha  di SMPN 22 Kendari 2. untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat tenaga tata usaha dalam meningkatkan kualitas kearsipan di SMPN 22 Kendari 
D. Manfaat Penelitian Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen kearsipan terutama bagi mahasiswa manajemen pendidikan. 2. Manfaat Praktis a. Bagi IAIN Kendari 



7    Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan menjadi bahan pembelajaran tentang kearsipan bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam serta yang berkepentingan b. Bagi SMPN 22 Kendari Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi sebagai masukan guna meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan arsip di SMPN 22 Kendari c. Bagi Penulis Menambah pengalaman mengenai masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan manajemen kearsipan (mendapatkan ilmu mengenai prosedur kearsipan). d. Bagi peneliti lain Sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan serta bermaanfaat bagi adaik-adik mahasiswa sebagai penambah referensi. 
E. Definisi Operasional Pengelolaan arsip merupakan suatu proses dalam kegiatan mengelola arsip mulai dari penataan, penyimpanan, peminjaman, penemuan kembali, pemeliharaan, pengamanan, dan penyusutan arsip, sehingga keberadaan arsip dapat terjaga, terawat dan mudah ditemukan kembali bila dibutuhkan. Pengelolaan arsip di SMPN 22 Kendari diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1. Penataan arsip terdiri dari pelaksanaan penataan arsip, hambatan penataan arsip, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penataan arsip. 2.  Penyimpanan  arsip  terdiri  dari  pelaksanaan  penyimpanan  arsip,  sistem penyimpanan arsip, peralatan penyimpanan, perlengkapan arsip, ruangan penyimpanan,    kondisi    lingkungan    penyimpanan    arsip,    



8    hambatanpenyimpanan   arsip,   serta   upaya   yang   digunakan   dalam   mengatasi hambatan penyimpanan arsip. 3. Peminjaman arsip terdiri dari pelaksanaan peminjaman arsip, hambatan dalam peminjaman arsip, serta upaya dalam mengatasi hambatan peminjaman arsip. 4. Penemuan kembali arsip terdiri dari pelaksanaan penemuan kembali arsip, hambatan dalam penemuan kembali arsip, serta upaya dalam mengatasi hambatan penemuan kembali arsip. 5. Pemeliharaan arsip terdiri dari pelaksanaan pemeliharaan arsip, hambatan dalam pemeliharaan arsip, serta upaya dalam mengatasi hambatan pemeliharaan arsip.



1  


	COVER
	ABSTRAK
	PENGESAHAN SKRIPSI
	PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

