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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 43 Tahan 2009 tentang Kearsipan, ada

dasar pertimbangan kearsipan yaitu:a)Bahwa dalam rangka mempertahankan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa,

serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan

diselamatkan oleh Negara,b)Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang

autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-

hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan

penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar

kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan

kearsipan nasional yang handal,c)Bahwa dalam menghadapi tantangan

globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan

khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas

pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu

sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan
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terpadu,d)Bahwa ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai

peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur secara komprehensif

dalam suatu undang-undang tersendiri,e)Bahwa penyelenggaraan kearsipan

nasional saat ini pada dasarnya belum bersifat terpadu, sistemik, dan

komprehensif yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan

umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan,

termasuk di kalangan penyelenggara Negara,f)Bahwa Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan perlu

disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan

nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan

komunikas,g).Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf f perlu membentuk Undang-Undang

Republik Indonesia tentang Kearsipan.1

Dalam Kegiatan administrasi selalu ada di semua ruang lingkup kerja

atau kegiatan. Administrasi identik dengan persuratan ataupun ketata usahaan.

Kegiatan antara lain terdiri dari kegiatan pencatatan, menghitung, mengetik,

mengarsip, dan sebagainya. Kegiatan tersebut hampir seluruhnya

mengguanakan bahan berupa kertas, sehingga produk dari kegiatan

administrasi berupa lembaran kertas yang berisi informasi.

1Undang-Undang No 43 Tahun 2009tentang Keasipan
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Kegiatan menangani arsip merupakan kegiatan yang sangat penting

dalam ketatalaksanaan kantor. Surat merupakan jantung kegiatan ketata

usahaan. Surat–menyurat yang setiap kali dikelola merupakan sumber

informasi yang sangat penting. Jika surat–surat tersebut telah selesai diproses

selanjutnya surat tersebut harus di simpan dengan baik, sebab surat tersebut

menjadi arsip.

Apabila penyimpanan arsip–arsip itu tidak ditangani dengan baik,

informasi yang terkandung didalam surat /arsip itu akan hilang dan itu adalah

kesalahan yang sangat besar.

Dalam PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional arsiparis dan

angka kreditnya disebutkan bahwa arsiparis adalah:“Arsiparis adalah jabatan

yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk

melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaankearsipan yang diduduki

oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara

penuh oleh pejabat yang berwenang.2

Basir Barthos dalam bukunya manajemen kearsipan menyatakan:

Arsip(record) yang dalam istilah bahasa indonesianya ada yang

menyebut sebagai”warkat”pada pokoknya dapat di beri pengertian

sebagai:setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang

memuat keterangan-keterangan mengenai suatu subyek (pokok

persoalan)ataupun peristiwa yang di buat orang untuk membantu daya

ingatan.3

2PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya
Bab 1 Pasal 1

3Basir barthos. Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta, dan Perguruan
Tinggi. (Bandung: PT. Bumi Aksara.2009), h 1
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Selain harus profesional, arsiparis juga dituntut untuk memiliki

kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Seorang

arsiparis harus mampu melaksanakan profesinya dengan semangat integritas

yang tinggi dan penuh tanggung jawab sebagai pengelola informasi, penjaga,

dan pemelihara warisan budaya nasional guna kepentingan generasi sekarang

dan masa yang akan datang. Dalam melaksanakan profesinya, arsiparis harus

bekerja tanpa diskriminiasi dalam berbagai bentuk manifestinya, dengan

penuh kearifan dapat mengelola dan mendayagunakan informasi arsip untuk

kepentingan nasional.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi petugas ataupun karyawan di

bidang ketatausahaan atau administrasi untuk mempelajari tentang arsip.

Dengan mempelajari arsip diharapkan akan lebih memahami tentang

pentingnya suatu arsip, serta dapat ikut serta menjaga arsip–arsip sehingga

mempunyai nilai manfaat yang tinggi

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan dibeberapa sekolah masih

banyak pengelolaan kearsipan terabaikan.Sehingga apabila digunakan sulit

untuk mencarinya, pengelolaan arsip belum tertata secara baik, yaitu

penyusunannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.Hal tersebut dapat

juga dilihat dari gejala-gejala lainnya sebagai berikut:

1. Tidak semua surat masuk dan keluar ada dibundel pengarsipan karena

menumpuk dimasing-masing bidang akibatnya apabila digunakan No

Surat ada tetapi surat tidak ditemukan
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2. Belum tersedianya sarana dan kearsipan yang memadai seperti rak

arsip, kertas pembungkus, label dan lain-lain.

3. Masih terdapat berkas yang tidak tersimpan dan tidak terpelihara

dengan baik

4. Masih ada dokumen/surat masuk yang penataannya tidak teratur

Berdasarkan gejala-gejala diatas maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian,dengan judul:”Profesionalisme Tenaga Arsip di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar”

A. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian ini,penulis perlu

mengemukakan penegasan istilah yang ada dalam judul ini yaitu:

1. Profesionalis memerupakan sikap profesional yang berani melakukan

sesuatu sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai

pengisi waktu luang atau sebagai hoby belaka. Seorang profesional

mempunyai kebermaknaan ahli dengan pengetahuan yang dimiliki dalam

melayani pekerjaannya.4

2. Tenaga Arsiparis Dalam UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

disebutkan bahwa arsiparis adalah: “seseorang yang memiliki kompetensi

dibidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formalatau

4Syaiful Sagala,Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan,
(Bandung:Alfabeta,2011), h 1
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pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan

tanggungjawab melaksanakan kegiatan kearsipan.”5

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka ada masalah masalah

yang mengitari kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Profesionalisme Tenaga Arsip di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme Tenaga Arsip

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar

c. Pelaksanaan sistem kearsipan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

2. Batasan Masalah

Masih terbatasnya kemampuan dan kesanggupan dari penulis

dalam melaksanakan penelitian dan banyaknya persoalan-persoalan yang

mengitari kajian ini maka untuk memudahkan dan terarahnya penelitian

ini, maka penulis memfokuskan pada profesionalisme Tenaga Arsip dan

faktor yang mempengaruhi profesionalisme tenaga arsipDi Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar.

5Undang-Undang No.43 Tahun 2009tentang Kearsipan
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah-masalah di atas maka dapat

dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana Profesionalisme Tenaga Arsip di Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme tenaga Arsipdi

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahuiprofesionalisme tenaga arsip di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

profesionalisme tenaga arsipdi Sekolah Menengah Atas Negeri 1

Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu

pada jurusan kependidikan islam fakultas tarbiyah dan keguruan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Sebagai sumbangan pikiran terhadap Sekolah Menengah Atas

Negeri Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
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c. Memperkaya wawasan keilmuan penulis dalam bidang karya

ilmiah masalah profesionalisme Tenaga Arsipdi Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Tambang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar.


