
  9 BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kompetensi  Tenaga Tata Usaha  Secara harfiah kompetensi berasal dari kata competence yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang, sedangkan secara istilah, kompetensi dapat diartikan sebagai demensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staff mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik.1 Menurut peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2000 pasal (3) “kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai sipil berupa pengetahuan, sikap perilaku yang di perlukan dalam tugas dan jabatannya.”2 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah keahlian, kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pemimpin atau pegawai sipil yang berupa pengetahuan, keterampila, sikap perilaku yang baik. Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut: a. Pengetahuan (knowledge) yaitu kesadaran dalam bidang kognitif b. Pemahaman (understanding) yaitu kedalam kognitif, dan efektif yang dimiliki oleh individu c. Kemampuan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. d. Nilai (value) suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. e. Sikap (attitude) yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang dating dari luar. f. Minat (interest) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.3                                                            1 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia,( Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 
2009), H. 202 2 I bid, h. 203 



10   Sedangkan standar kompetensi meliputi : kepribadian, Social, Teknis, Manajerial (Khusus Untuk Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah/madrasah.4 Untuk memperjelas komponen dimensi kompetensi tersebut dijabarkan sebagai berikut: a. Kompetensi kepribadian  Kompetensi ini meliputi kompetensi memiliki integritas dan akhlak mulia, etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, kedisiplinan, kreatif dan inovatif, tanggung jawab. b.Kompetensi sosial  Kompetensi ini meliputi kompetensi untuk bekerja dalam tim, pelayanan prima, kesadaran dalam berorganisasi, berkomonikasi efektif dan membangun hubungan kerja. b.  Kompetensi teknis  Kompetensi ini meliputi kompetensi untuk melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaan, administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus dan penerapan teknologi komonikasi dan informasi (TIK). c. Kompetensi manajerial (khusus bagi kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah). Kompetensi ini meliputi kompetensi untuk: mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan staff, mengembangkan staff, mengoptomalkan pemanfaatan sumber daya, mermbina staff, mengelolah konflik dan menyusun laporan. Masing-masing kompetensi ini sesuai dengan peraturan menteri pendidikan nasional republik Indonesia nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi                                                                                                                                                                              3 Ibid  h.204-205 4 Permendiknas, No.24 tentang Tenaga Administrasi seolah,2008 



11   sekolah/madrasah dijabarkan dalam sub kompetensi yang lebih rinci agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam setiap jenis dan jabatan administrasi sekolah/madrasah dalam menunjang proses pembelajaran sekolah. Tata usaha merupakan kalimat yang terdiri dua kata yaitu tata dan usaha. Tata berarti suatu aturan atau peraturan yang harus ditaati. Sedangkan usaha. Suatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksudsuatu pekerjaan, perbuatan tata upaya suatu pekerjaan, perbuatan tata upaya ikhtiar untuk mencapai suatu maksud.  Suharsimi Arikunto dalam bukunya “organisasi dan administrasipendidikan teknologi dan kejuruan” memberikan pengertian sebagai berikut: tata usaha adalah segenap proses kegiatan pengelolaan, surat menyurat, mulai dari menerima (menghimpun), mencatat, mengolah, menyimpan, merencanakan, menggandakan, dan mengirim semua keterangan yang diperlukan oleh pimpinan organisasi di dalam pengambilan keputasan.5 
B. Fungsi dan peranan tata usaha a. melayani pekerjaan-pekerjaan koperatif untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi  b. menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tepat c. membantu kelancaran perkembangan organisasi secara keseluruihan, karena fungsinya sebgai pusat ingat dan sumber dokumen.6 Kegiatan tata usaha harus menunjang kegitan administrasi  manajemen. Oleh karena itu kegiatan-kegiatannya harus di rencanakan, diarahkan, koordinasikan, dikontrol dan di komonikasikan agar benar-benar berdaya guna.                                                            5 Suharsimi Arikunto, organisasi  dan  administrasi  pendidkan  teknologi  dan  kejuruan, (jakarta:Rajawali, 2004), h.97 6 Soehari Trisno, segi-segi administrasi sekolah , ( Solo:Agustina, 2006), h. 202 



12   Di lingkungan setiap lembaga pendidikan dari unit terendah samapi unit tertinggi di perlukan dan di selenggarakan kegiatan tata usaha yang terarah dan tertib. Kepala tata usaha bertanggung jawab atas kelancaran jalannya tata usaha dalam menunjang kegiatan sekolah dalam mencapai tujuan sekolah. Kepala tata usaha biasa juga bertindak sebagai bendaharawan.7 Tugas tata usaha adalah memberikan pelayanan pada satuan organisasi lainnya dalam sekolah itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran8 Kegiatan tata usaha diantaranya sebagai berikut:9 1) penerimaan dan pencatatan murid 2) daftar hadir/absensi  3) dokumentasi kelas atau sekolah dan laporan-laporan 4) pengaturan proses belajar mengajar 5) agenda, arsip dan ekspedisi administrasi tata laksana atau tata usaha sekolah merupakan serangkaian kegiatan mencatat, menyimpan, mengadakan, menghimpun, mengolah dan mengirim benda-benda tertulis serta warkat yang pada hakikatnya menunjang seluruh garapan administrasi sekolah/pendidikan.  Secara singkat tunjangan administrasi tata laksana atau tata usaha terhadap garapan-garapan administrasi sekolah atau pendidikan adalah sebagai berikut: a. terhadap administrasi peserta didik/siswa. b. Terhadap administrasi personal. c. Terhadap administrasi kurikulum                                                            7 Ahmad Gozali, dan Syamsuddin BA, Administrasi Sekolah,(jakarta: Cv. Cahaya Budi, 2003). h. 23 8 Ibid, h. 23 9 Ary H Gunawan, Administrasi Sekolah , h. 170-172 



13   d. Terhadap administrasi sarana prasarana e. Terhadap administrasi anggaran/biaya. f. Terhadap administrasi tata laksana atau tata usaha sendiri. g. Terhadap administrasi organisasi. h. Terhadap administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. i. Terhadap supervisi pendidkan.  Kegiatan administrasi tata laksana atau tata usaha dapat di pandang secara kuantitatif dan kualitatif.10 1) Secara kuantitatif, kegiatannya di liat dari banyak atau luas atau sedikit atau sempitnya volume pekerjaannya. Misalnya di TK/SD tidak ada pengawai TU secara khusus, semuanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru-guru, sedangkan di SMP, SMA dan perguruan tinggi pegawai TU nya semakin banyak dengan tugas yang semakin terperinci puala. 2) Secara kualitatif, tanpa memandang jenjang sekolahnya luas/sempitnya kegiatan TU dapat tergantung dari kreatifitas para petugasnya. Misalnya menyediakan format-format, membuat bagan, struktur program, polygon statistik, kartu kredit, kartu kendali dan sebgainya.  Tata usaha (TU) termaksud juga dalam administrasi personil merupakan seluruh proses kegiatan yang di rencanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinyu para pegawai di sekolah. Personel atau pegawai atau karyawan sekolah terdiri dari: a) Tenaga edukatif atau akademik, yaitu guru atau pengajar tetap dan tidak tetap (honorer), guru bantuan tetap(seperti guru dari depertemen agama yang di tugaskan di sekolah negeri atau swasta).                                                            10 Ibid h. 173 



14   b) Tenaga non edukatif atau administarasi atau pegawai tata usaha (TU) tetap dan tidak tetap (honorer).   Tenaga tata usaha sekolah adalah salah satu tenaga kependidkan dalam sekolah yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar namun berperan dalam proses kelancaran pembelajaran dan administrasi sekolahsebagai berikut: 1. Membantu kepala sekolah/madrasah dalam kegiatan administrasi(urusan surat-menyurat, ketata usahaan) yang berkaitan dengan pembelajaran. 2. Pelaksana urusan kepegawaian bertugas membantu dalam kegiatan atau kelancaran kepegawaian baik pendidik maupun tenaga kependidikan 3. Pelaksana urusan keuangan bertugas membantu dalammengelolah keuangan sekolah  4. Pelaksana urusan perlengkapan/logistif bertugas dalam mengelolah perlengkapan. 5. Pelaksana sekertariat dan kesiswaan bertugas membantu kepala tata usaha/sub bagian tata busaha dalam mengelolah kesekretariatan dan kesiswaan.   Tenaga tata usaha sekolah/madrasah keberadaannya tidak dapat di pisahkan dari efektifitas program sekolah karena merupakan salah satu bagian dari tenaga kependidikan. 
C Deskriptif Kearsipan 

  Kearsipan merupakan salah satu pekerjaan kantor atau tata usaha yang menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan penyimpanan warkat, surat-surat dan dokumen-dokumen kantor lainnya.11 
1. Pengertian arsip  Arsip adalah segala kertas naskah, buku, filem, microfilm, rekaman, suara, gambar dan peta, bagan, atau dokumen asli yang lain dalam segala cara penciptaan dan                                                            11 Victor Lazarro, Terjemahan tata kerja organisasi,  (Jakarta: PT Bina Aksara ), h. 344 



15   yang dihasilkan atau di terima oleh suatu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi, kebijaksanaan, keputusan, prosedur, pekerjaan atau kegiatan pemerintahan yang lain atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya12. Arsip (record) yang dalam istilah bahasa Indonesia ada yang menyebutkan sebagai warkat, pada pokoknya dapat diberikan pengertian sebagai setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar atau pun bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek (pokok persoalan) ataupun peristiwa yang dibuat untuk membantu daya ingatan. Atas dasar pengertian di atas, maka yang termaksud dalam pengertian arsip itu misalnya : surat-surat, kwitansi, faktur, pembukuan, daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto dan lain sebagainya.13 
2. Kegunaan arsip Arsip adalah catatan tertulis, gambar, atau rekaman yang memuat sesuatu hal atau yang di gunakan orang sebagai pengingat. Arsip mempunyai 6 kegunaan yaitu : a. Kegunaan administrasi  b. Kegunaan hukum c. Kegunaan keuangan d. Kegunaan penelitian e. Kegunaan pendidikan f. Kegunaan dokumentasi “Arsip juga sebagai bahan informasi untuk orang lain yang membutuhkan. Sebagai penambahan pengetahuan.Berbagai kegunaan arsip sangat terkait dengan seberapa lama akan di simpan. Arsip tidak selamanya harus di simpan, tetapi suatu periode arsip perlu                                                            12 Ibid 13 Basir Barthos, Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi, (Jakarta:Bumi Aksara 2004)  h. 3 



16   di susut. Arsip perlu disimpan terus dan sebagian besar  perlu dihapus dari tempat penyimpanannya.”14 
3. pengolaan arsip Untuk penataan arsip dengan baik, maka arsip perlu di kelompokkan  dalam empat golongan arsip. Hal ini memudahkan penilaian dalam  penyimpanan  maupun  penyusutan  bagi  arsip yang tidak memiliki nilai guna. Adapun 4 (empat) golongan arsip adalah sebagai berikut: a. Arsip Non Esensial  arsip yang tidak memerlukan pengelolaan dan tidak mempunyai  hubungan dengan  hal -hal yang penting,  sehingga tidak perlu di simpan dalam waktu yang lama. Arsip ini paling lama penyimpanannya 1 tahun. b. Arsip yang diperlukan arsip yang  masih mempunyai nilai guna, tetapi sifatnya sementara dan kadang-kadang masih di gunakan atau di butuhkan. Oleh  karena itu arsip yang  diperlukan  masih   perlu disimpan antara 2-3 tahun. c. Arsip penting arsip yang mempunyai nilai Hukum, pendidikan, keuangan, dokumentasi, dan sejarah. Arsip yang demikian masih diperlukan untuk membantu kelancaran pekerjaan. Apabila arsip yang hilang sulit  diganti  dan  memang   sulit mencari  penggantinya. d. Arsip vital  arsip yang bersifat permanen,  langsung  di simpan untuk selama-lamanya.15                                                                14 Wursanto, Kearsipan 1 (Yohyakarta: Kanisus, 2007)  h, 23 15 Ibid. h. 27 



17   4. jenis arsip Arsip yang  timbul  karena kegiatan  suatu  organisasi, berdasarkan golongan arsip  perlu  disimpan dalam waktu tertentu. Arsip sementara sampai 1 tahun, 1-5 tahun, 5-10 tahun dan sebagaian kecil dari jumlah arsip perlu disimpan secara abadi. Arsip yang di simpan pada bagian pengolaha dalam arsip-arsip yang frekuensi penggunaannya cukup tinggi. Arsip yang di simpan di unit kearsipan adalah arsip-arsip yang frekuensi penggunaannya sangat rendah. Berdasarkan frekuensi penggunaan arsip sebagai bahan  informasi  di bedakan  jenis  arsip seperti berikut: a. Arsip Aktif( Dinamis Aktif) arsip yang secara langsung masih di gunakan dalam proses kegiatan kerja. Arsip ini di simpan di unit pengolah, karena sewaktu-sewaktu diperlukan sebagai bahan informasi harus di keluarkan dari tempat penyimpanan. Jadi dalam  jangka  waktu tertentu arsip ini sering keluar masuk  tempat  penyimpanan. b. Arsip  Inaktif (Dinamis lnaktif)   arsip  yang  penggunaannya tidak langsung sebagai bahan informasi. Arsip ini disimpan di unit kearsipan dan jarang dikeluarkan dari tempat  penyimpanannya, bahkan tidak pernah keluar dari tempat penyimpanan dalam waktu lama. Jadi arsip inaktif hanya kadang-kadang  saja di perlukan dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Sedangkan menurut UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang ketentuan-ketentuan   pokok  kearsipan  jenis  arsip  terbagi  dua,  yaitu: c. Arsip Dinamis Yaitu kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya yang meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif, penataan dan penyimpanan arsip inaktif, dan ahli media arsip. Arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan 



18   pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi Negara (pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 2018). Arsip ini senantiasa masih berubah baik nilai maupun artinya sesuai dengan fungsinya. d. Arsip Statis  arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara (pasal 1 ayat 6 UU No 9 Tahun 2018).16 
5. penataan arsip penataan arsip artinya mengatur, menyusun arsip-arsip dengan kode klasifikasi yang telah di buat menurut sistem penyimpanan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan  penataan arsip  terdiri  dari: a. Arsip harus disortir terlebih dahulu. b. Meneliiti  arsip  apakah  sudah  di disposisi/ belum.  c. Arsip  yang  ada  hubungannya  di  satukan. d. Pemberian kode  klasifikasi di ujung  kanan atas. 
6. peminjaman arsip Adalah keluarnya arsip dari file, karena dipinjam baik oleh atasan sendiri, teman seunit kerja ataupun oleh kolega sekerja dari unit kerja lain dalam organisasi. Bahkan perlu dilakukan pencatatan oleh staf arsip dengn menggunakan formulir pinjam arsip (out-slip). Disamping pencatatan dengan formulir khusus staf dapat juga menggunakan buku kalender meja atau catatan lainnya. Formulir pinjam arsip (out-slip) adalah lembaran kertas berukuran 15 cm x 10 cm yang berisikan kolom-kolom mengenai keterangan peminjaman. Untuk pengisian formulir peminjaman dengan menggunakan 3                                                            16 Ibid, h. 27. 



19   (tiga) lembar. Lembar pertama digunakan sebagai pengganti arsip, lembar kedua ditinggal di unit pengeloh, lembar ketiga disertakan di dalam.17  
7. sistem penyimpanan arsip Sistem penyimpanan arsip adalah system yang digunakan dalam penyimpanan warkat agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah di simpan dapat dilakukan dengan cepat bersama warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan. System penyimpanan pada prinsipnya adalah menyimpan berdasarkan kata tangkap dari dokumen yang disimpan baik berupa huruf maupun angka yang disusun menurut urutan tertentu.18 Jenis-jenis system penyimpanan arsip adalah sebagai berikut: a. Sistem abjad Sistem abjad adalah suatu system filing (penyimpanan dan penerimaan kembali) berdasarkan abjad. Berarti cara penyimpanan arsipnya diurutkan menurut abjad, yaitu dari A sampai Z  system abjad umumnya dipilih sebagai system penyimpanan arsip karena: 1) Nama biasanya sebagai rujukan pertama dalam pencarian dokumen sehingga dokumen-dokumen cenderung di cari atau di minta melalui nama orang atau lembaga. 2) Dokumen-dokumen dari nama yang sama, akan berkelompok di bawah satu nama dan satu tempat. 3) Dokumen berasal dari banyak koresponden  dengan nama yang berfariasi. 4) Unit kerja atau sekertaris biasanya hanya menyimpan dokumen yang berhubungan dengan fungsi atau tugas masing-masing, sehingga isi dokumen lebih cenderung mengenai masalah yang sama (misalnya: produksi, keuangan, dsb). Untuk situasi terebut susunan nama lebih membantu.                                                            17 Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan Modern. (Gramedia, Jakarta:2007.) h. 202 18 Wursanto, op cit h. 87 



20   5) Nama lebih mudah diingat oleh siapapun.19 b. Sistem geografis Sistem geografis adalah system penyimpanan berdasarkan kepada pengelompokan menurut nama tempat. System ini sering disebut juga system nama tempat. System ini timbul karena adanya kenyataan bahwa dokumen-dokumen tertentu lebih mudah dikelompokkan menurut tempat asal pengirimannya atau nama tempat tujuan dibandingkan dengan nama badan, nama individu, ataupun isi dokumen bersangkutan. Sistem ini akan lebih tepat lagi digunakan untuk : 1) Organisasi atau Perusahaan yang memiliki cabang atau tempat, misalnya bank, asuransi, kurir dan sebagainya. 2) Organisasi atau Perusahaan yang memiliki usaha menyangkut dengan lokasi – lokasi. Misalnya perusahaan pengembangan prumahan yang membuk lokasi perumahan diberbagai lokasi, perusahaan distributor di suatu wilayah. 3) Instansi pemerintahan yang melayani masyarakat berdasarkan kewilayahan.  kantor  kecamatan  yang  menyimpan  dokumen dari berbagai kelurahan, kantor kabupaten  yang menyimpan dokumen dari berbagai kecamatan 4) Perusahaan multinasional yang  memiliki mitra atau hubungan dengan berbagai Negara. c. Sistem subyek  Sistem subyek adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kepada isi dari dokum nen bersangkutan. Isi dokumen sering   juga   disebut   perihal,   pokok   masalah,   permasalahan, masalah, pokok surat, atau subyek. Dengan kata lain merupakan suatu sistem penyimpanan yang didasarkan pada isi dokumen dan kepentingan dokumen. Sistem penyimpanan subyek ini lebih tepat digunakan:                                                            19 Ibid, h.88 



21   1) Pada kantor yang pengelolaan arsipnya dilakukan secara sentralisasi (terpusat) sehingga ada kecenderungan penyimpanan dokumen yang terdiri dari berbagai pokok masalah. 2) Pada penyimpanan data toko serba ada, yang memiliki data tentang berbagai jenis barang yang dijual, dan sebagainya. 3) Sistem Nomor. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan dokumen yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau nama badan. Hampir sama dengan system pemyimpanan abjad yang penyimpanan dokumen berdasarkan nama, sistem nomorpun penyimpanan dokumen berdasarkan nama, hanya disini diganti dengan kode nomor. d. Sistem Kronologi Sistem penyimpanan kronologi adalah sistem yang didasarkan pada urutan waktu. Waktu disini dapat dijabarkan sebagai tanggal, bulan, decade, ataupun abjad.   Dalam sistem ini semua dokumen diurutkan pada urutan tanggal, bulan, dan tahun dokumen  itu  disimpan.  Dari  segi  peletakan  dan  penyimpanan, sistem  ini  mudah  dilaksanakan  karena  hanya  didasarkan  pada urutan tanggal, bulan serta tahun. Tetapi dalam hal penemuan kembali dokumen yang disimpan, sistem ini kurang begitu efektif karena  biasanya  permintaan  dokumen  jarang  dilakukan berdasarkan kata panggil. (caption) tanggal.20 Sistem penyimpanan arsip yang dijalankan dapat dikatakan baik apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Mudah dilaksanakan 2) Mudah dimengerti 3) Ekonomis/ hemat biaya 4) Tidak memakan tempat                                                            20Ibid, h 184  



22   5) Mudah didapat 6) Cocok dengan organisasi 7) Fleksibel / Luwes 8) Dapat mencegah kerusakan dan kehilangan arsip 9) Mempermudah Pengawasan21 
8. Pemeliharaan arsip dan perawatan Arsip harus dijaga keamanannya, baik dari segi kualitas (tidak mengalami kerusakan), kuantitas (tidak ada yang hilang) maupun dari segi informalitas (kerahasiannya), pemeliharaan secara fisik dapat dilakukan dengan cara: a. Pengaturan Ruangan Ruangan penyimpanan arsip harus dijaga agar tetap kering, terang,   ruangan   harus kuat dan mempunyai  ventilasi yang memadai, terhindar dari kemungkinan serangan api, air maupun serangan serangga. b. Pemeliharaan tempat penyimpanan. Arsip disimpan ditempat yang terbuka (rak atau lemari arsip). Penyimpanan arsip dalam rak atau lemari arsip diatur secara renggang agar ada udara diantara berkas-berkas yang disimpan. c. Tindakan Preventif Merupakan  tindakan  menjaga  dari  terjadinya  kerusakan arsip dengan cara tindakan pencegahan, misalnya melarang Staf atau siapapun membawa makanan atau minuman keruang tempat penyimpanan. Hal ini dikhawatirkan sisa-sisa makanan atau minuman menyebabkan masuknya serangga hewan lain kedalam ruangan tempat arsip disimpan. Atau juga Staf melarang siapapun tidak diperbolehkan merokok di dalam ruangan, selain asapnya dapat menyebabkan kerusakan kertas, menyalakan api untuk                                                            21Ibid, h 190  



23   menghidupkan rokok dapat membahayakan arsip. Disamping tindakan tertentu untuk mengamankan arsip dapat juga dipasang tabung pemadan kebakaran. 4. Tempat arsip Tempat arsip sebaiknya terbuat dari logam, kalau tempat arsip dari kayu, maka harus dipilih kayu yang berkualitas (missal: kayu jati). Jadi dengan tempat penyimpanan yang baik, kerusakan arsip dapat dicegah sedini mungkin. 5. Kebersihan Menjaga arsip agar tetap utuh dilakukan dengan cara menjaga kebersihannya,  misal  dengan  peralatan  yang sederhana seperti kemoceng.22 
9. pemusnahan arsip a. Peosedur pemusnahan Pemusnahan arsib adalah tindakan atau kegiatan untuk menghamcurkan arsip secara fisik dan identitas yang melekat di arsip. Pemusnahan  arsip  dilakukan  secara  total  sehingga  tidak dapat dikenal lagi baik isi maupun bentuknya. b. Cara pemusnahan Untuk memusnahkan arsip dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu : 1) Pembakaran Pemusnahan  dengan  cara  pembakaran  adalah  yang lazim dilakukan, karena pelaksanaannya mudah.    Tetapi pemusnahan arsip dengan cara pembakaran ini akan memakan waktu lama dan sangat berbahaya kalau pembakaran dengan jumlah banyak. 2). Pencacahan Arsip yang sudah di cacah berujud potongan - potongan kertas yang sama  sekali tidak dapat dikenali lagi identitas arsip yang bersangkutan. Cara pemusnahan dengan mencacah arsip dapat dilakukan secara betahap, artinya tidak harus selesai pada saat itu.                                                            22 Wursanto, Kearsipan 2. (Yogyakarta: Kanisus 2007) hal. 220  



24   Dengan demikian pemusnahannya dapat dilakukan secara rutin dan tidak perlu waktu khusus dan sebaiknya memiliki mesin pencacah kertas sehingga tidak ada selembar arsip pun yang dibuang di tempat sampah masih berujud lembaran yang dapat dikenal identitasnva. 3). Penghancuran Pemusnahan dengan cara ini adalah memusnahkan arsip dengan menuangkan bahan kimia di atas tumpukan arsip. Cara ini agak berbahaya karena bahan kimia yang digunakan (biasanya soda api) dapat melukai kalau percikannya mengenai badan. Dengan demikian apabila penghancuran dilakukan pada tempat tertentu, apakah di suatu lubang atau bak. Maka tidak perlu ditunggu arsip pasti akan hancur.23 
D.  Penelitian relavan Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya:  No Judul Proposal Perbedaan Persamaan 1. Andriany Umi Sa’dah dengan judul “analisis pengolaan arsip pada bagian tata usaha kantor perum bulog sub devisi regional III Surakarta” Penelitian ini lebih berfokus pada sistem pengelolaan arsip yang terdiri dari penciptaan arsip ( pembuatan form  dan konsep surat)., pemanfaatan arsip  (pengurusan surat masuk dan surat keluar, referensi         Penelitian yang di lakukan oleh peneliti sama-                                                           23 Badri Munir Sukoco, op cit., hal. 105 



25   berupa klasifikasi, kode, indeks) penyimpanan arsip, 
retrievel (peminjaman dan penemuan kembali arsip), dan disposisi arsip  (pemeliharaan, pemindahan, penyusutan dan pemusnahan arsip). sama membahas tentang analisis pengelolaan arsip pada bagian tata usaha  2. Wenny fitria azizah judul “analisis kompetensi tenaga tata usaha untuk meningkatkan kualitas administra di SMP NEGERI 4 Yogyakarta” Penelitian ini lebih berfokus pada kompetensi yang ada dalam tenaga tata usaha di SMPN 4 Yogyakarta sudah sesuai dengan standar kompetensi tenaga tata usaha yang ada dalam peraturan pemerintah pendidikan nasional No. 24 Tahun 2008 yang berisi tentang kompetensi 



26   kepribadian, social, tekhnis, dan manajerial  3 Erna sulistiyani judul “pengelolaan arsip tata usaha direktorat  pascasarjana pendidikan universitas sarjana wiyata tamansiswa” Penelitian ini lebih berfokus pada penemuan arsip dalam hal penemuan  surat, proposal penelitian dan tesis.  E.  Kerangka Pikir 

 Kearsipan merupakan bagian kegiatan administrasi berupa tata kelola arsip yang berguna untuk mendukung dan memudahkan kegiatan organisasi dalam  mencapai  tujuan.  Tujuan  utama  dari  kearsipan  yaitu  menyediakan suatu informasi yang terdapat dalam arsip, sehingga kapanpun arsip akan digunakan maka arsip dapat ditemukan. Pengelolaan arsip dalam sebuah organisasi tidak dapat berjalan lancar tanpa didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti ruangan penyimpanan arsip, peralatan dan perlengkapan  arsip, serta petugas arsip. Petugas arsip atau arsiparis adalah salah satu sumber daya utama dalam meningkatkan pelaksanaan kearsipan yang baik. Tanpa adanya arsiparis yang professional maka pengelolaan arsip di dalam suatu organisasi akan mengalami banyak hambatan. Kemudian peralatan dan perlengkapan penyimpanan arsip harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pengelolaan arsip. Kegiatan pengelolaan arsip meliputi kegiatan penataan, penyimpanan, 



27   peminjaman, penemuan kembali arsip, pemeliharaan, pengamanan arsip, dan penyusutan arsip. Arsip sebagai salah satu sumber informasi membutuhkan suatu sistem pengelolaan yang baik sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bagi organisasi. Pengelolaan arsip dalam organisasi secara keseluruhan  dimulai  dari  proses  penerimaan  sampai  dengan  pemusnahan. Pada pengelolaan arsip terdapat hambatan yang harus dihadapi oleh pengelola kearsipan. Hambatan tersebut perlu mendapat solusi yang tepat agar pengelolaan arsip menjadi optimal. Kerangka pikir penelitian tersebut dapat digambarkan secara ringkas seperti pada gambar 1 berikut ini:   



28                  Gambar 1 . kerangka pikir   Mengapa pengelolaan arsip di SMPN 22 Kendari belum optimal?  Pengelolaan arsip.  Penataaan arsip Penyimpanan arsip Peminjaman arsip Penemuan kembali arsip Pemeliharaan arsip Hambatan yang di hadapi  dalam pengelolaan arsip Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan arsip Dapat di ketahui penyebab belum optimalnya arsip di SMPN 22 Kendari 
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