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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap lembaga pendidikan mempunyai unit atau bagian yang

mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan administrasi

lembaga pendidikan tersebut yaitu bagian Tata Usaha. Dalam manajemen

pendidikan pegawai tata usaha merupakan salah satu komponen dari

manajemen pendidikan yaitu tenaga kependidikan sekolah/madrasah. Salah

satu kegaitan pengelolaan yang dilakukan oleh bagian tata usaha ini adalah

mengelola surat masuk dan surat keluar yang pada akhirnya berhubungan

dengan kegiatan kearsipan.

Pengelolaan dalam Al-Qur’an erat kaitannya dengan kata al-tadbir

(pengaturan). Kata al-tadbir berasal dari kata dabbara (mengatur)1 yang

terdapat dalam Al-Qur’an, seperti firman Allah SWT:








“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik

kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut

perhitunganmu”. (Q.S. As-Sajdah: 5).2

1 U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2012, h.
1
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Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT merupakan

pengatur alam. Akan tetapi, sebagai tenaga administrasi yang mengurusi

kegiatan kearsipan, maka arsiparis harus mengatur, mengelola dan menata

arsip sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini.

Kearsipan adalah suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan,

pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan penyimpanan warkat menurut

sistem tertentu, sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan

mudah.3 Sedangkan arsip adalah setiap catatan (record/warkat) yang tertulis,

tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, gambar yang mempunyai

arti atau tujuan sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada

kertas, kertas film, media komputer, dan lain-lain yang disimpan menurut

suatu aturan sehingga apabila diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.4

Suatu lembaga pendidikan juga membutuhkan bantuan data dan

informasi untuk menyelesaikan pekerjaan dan mengefektifkan manajemennya

untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dengan baik. Salah satu cara yang

dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam menghadapi perkembangan

teknologi adalah dengan memiliki suatu sistem informasi yang cukup baik,

cepat dan teliti. Nilai informasi ditentukan oleh lima karakteristiknya, yaitu

ketelitian, ketepatan waktu, kelengkapan, keringkasan dan kesesuaian, karena

dengan hal ini akan membantu kelancaran pelaksanaan  kegiatan lembaga

2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta:
Indiva), 2009, h. 415

3Sri Endang R, dkk, Modul Mengelola dan Menjaga Sistem Kearsipan: Bidang
Keahlian Bisnis dan Manajemen (Program Keahlian Administrasi Perkantoran) untuk SMK
dan MAK, (Jakarta: Erlangga), 2009, h. 11

4Ibid, h. 8
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pendidikan.5 Untuk mewujudkan hal ini maka arsip sangat berperan penting

dalam sebuah lembaga pendidikan.

Pada lembaga pendidikan arsip berperan sebagai pusat ingatan, sumber

informasi, dan sebagai alat pengawasan, yang sangat diperlukan dalam rangka

kegiatan perencanaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan

keputusan, pembuatan laporan pertanggungjawaban, penilaian dan

pengendalian setepat-tepatnya.6

Sistem pengelolaan arsip meliputi berbagai kegiatan mengklsasifikasi

surat, memberi kode, menyimpan surat, memelihara secara tepat sampai

mengenai cara penyingkiran dan pemusnahan surat yang sudah tidak

dipergunakan lagi.7

Demikian pentingnya arsip, oleh karena itu perlu dilakukan dengan

prosedur yang baik dan benar di dalam pengelolaan arsip, untuk menjaga daur

hidup arsip itu sendiri mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, pemeliharaan

dan pemindahan serta pemusnahannya. Di dalam pekerjaan menyimpan arsip

tidak hanya menyimpan saja, tetapi menyangkut penempatan dan penemuan

kembali. Penataan arsip dikatakan baik apabila pada saat diperlukan dapat

ditemukan dengan mudah, cepat dan tepat.

Apabila arsip yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan kurang

baik pengelolaannya, dapat mengakibatkan sulitnya menemukan informasi

yang telah disimpan dan akhirnya dapat menghambat tahapan proses

5 Hayatur Rahmi, Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif di Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat, Vo. 1, No. 1, (eJurnal Mahasiswa Universitas Padjadjaran), 2012.

6Basir Barthos, Manajemen Kearsipan untuk Lembaga Negara, Swasta dan
Perguruan Tinggi, (Jakarta: Bumi Aksara), 2009, h. 2

7 Ibnu Syamsi (a), Sistem dan Prosedur Kerja, (Jakarta: Bumi Aksara), 1994, h. 8
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pekerjaan selanjutnya. Mengingat peran arsip sangat penting, maka sebaiknya

arsip dikelola menggunakan sistem pengelolaan arsip yang baik dan benar.

Sistem pengelolaan arsip dapat dikatakan baik dan benar apabila pada waktu

arsip tersebut diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat.

Badri Munir Sukoco mengemukakan bahwa tujuan dari pengelolaan

arsip adalah:

1. Unuk menjaga dokumen maupun arsip agar dapat diakses dan digunakan

sepanjang ada nilai kegunaannya.

2. Untuk membuat informasi dari dokumen dan arsip, tersedia dalam format

yang tepat, digunakan oleh orang yang tepat, dan digunakan pada saat

yang tepat.8

Arsip tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban kegiatan, oleh

karena itu perlu diadakan penataan secara baik dan benar. Sehingga tidak

terjadi penumpukan arsip yang dapat menghambat kegiatan administrasi dan

tugas kedinasan. Penumpukan arsip itu terjadi karena disebabkan oleh

beberapa faktor seperti kurangnya jumlah sumber daya manusia yang

menangani bidang kearsipan, kurangnya perhatian atau atensi dari pimpinan,

kurangnya dana yang dianggarkan untuk bidang kearsipan dan kurangnya

peralatan yang menunjang dalam bidang kearsipan.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pekanbaru merupakan salah satu

lembaga pendidikan yang berada dalam naungan Kementrian Agama

(KEMENAG). Madrasah ini merupakan salah satu Madrasah Aliyah Negeri

8 Badri Munir Sukoco, Administrasi Perkantoran Modern, (Surabaya: Erlangga),
2007, h. 82
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yang berada di wilayah Kota Pekanbaru. Seiring dengan perjalanannya

sebagai sebuah lembaga pendidikan yang didirikan pada tahun 19789 sampai

sekarang, maka arsip yang ada pada MAN 1 Pekanbaru semakin hari semakin

bertambah volumenya, oleh karena itu arsip yang ada tersebut perlu dikelola

sebaik mungkin karena masih diperlukan keberadaannya.

MAN 1 Pekanbaru memiliki 2 orang arsiparis yang merupakan kepala

tata usaha dan staff tata usaha, di mana dua orang arsiparis ini sudah

mengikuti pelatihan tentang manajemen kearsipan. Selain memiliki dua orang

arsiparis yang bertugas mengelola arsip, MAN 1 Pekanbaru juga dilengkapai

dengan fasilitas penyimpanan arsip seperti ruangan, almari arsip, rak arsip

dan filling cabinet. Oleh karena itu sebagai madrasah yang tergolong sudah

cukup tua, disertai dengan tenaga pengelola dan fasilitas yang memadai

tentunya diharapkan masalah kearsipan di MAN 1 Pekanbaru ini telah tertata

dengan baik. Namun berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di

lapangan, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Belum adanya kartu peminjaman arsip.

2. Adanya kesulitan dalam menemukan arsip-arsip pada saat diperlukan.

3. Pengecekan terhadap arsip jarang dilakukan.

4. Belum ada pemusnahan arsip.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Sistem Penataan Arsip

(Studi Kasus di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru)”.

9 Sumber: Data Statistik Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru
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B. Definisi Istilah

1. Impelementasi adalah pelaksanaan atau penerapan implemen.10

2. Sistem dalam hubungannya dengan sistem kearsipan biasanya

menunjukkan metode penyusunan atau metode klasifikasi

(penggolongan), tetapi dapat juga berarti macam perlengkapan yang

dipergunakan, organisasi penyusunan tenaga kerja, dan metode-metode

yang dipergunakan apabila meminjam atau mengembalikan surat.11

3. Tata atau penataan adalah aturan, peraturan dan susunan, cara susunan,

sistem.12 Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan menurut aturan-

aturan yang berlaku (yang telah ditentukan) dan apabila diperlukan

sewaktu-waktu dapat diketemukan dengan mudah dan cepat.13 Penataan

arsip (filling system) adalah proses mengklasifikasi dan mengatur arsip

dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, serta menyimpannya

dalam suatu tempat yang aman agar arsip tersebut dapat secara cepat

ditemukan saaat dibutuhkan.14

Dari beberapa definisi istilah di atas, maka yang dimaksud dengan

implementasi sistem penataan arsip dalam penelitian ini adalah pelaksanaan

atau penerapan metode yang digunakan dalam penataan arsip yang dilakukan

secara sistematis menurut tata cara tertentu sehingga arsip dapat ditemukan

pada saat diperlukan.

10 Risa Agustian, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Serba Jaya), h. 176
11 Moekijat, Administrasi Perkantoran, (Bandung: Mandar Maju), 2008, h. 18
12W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka),

h. 1024
13Sularso Mulyono, dkk, Dasar-dasar Kearsipan, (Yogyakarta: Liberty), 1985, h. 3
14Durotul Yatimah, Pengembangan Sumber Daya Manusia: Kesekretariatan Modern

dan Administrasi Perkantoran, (Bandung: Pustaka Setia), 2009, h. 184
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Penyimpanan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

b. Pencatatan dan pengecekan kembali arsip di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Pekanbaru.

c. Penemuan kembali arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

d. Pemeliharaan dan pemusnahan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru.

e. Pemindahan dan pemusnahan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru.

f. Faktor penghambat dan pendukung implementasi sistem penataan

arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

g. Kesiapan arsiparis dalam implementasi sistem penataan arsip di

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

h. Keikutsertaan kepala Madrasah dalam implementasi sistem penataan

arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

i. Pengawasan oleh kepala madrasah dalam penataan arsip.

2. Batasan Masalah

Dari pembeberan masalah di atas, terlihat begitu luasnya

pembahasan dalam penelitian ini, karena keterbatasan penulis maka

permasalahan yang akan diteliti berkenaan dengan:
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a. Penyimpanan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

b. Pencatatan dan pengecekan kembali arsip di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Pekanbaru.

c. Penemuan kembali arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

d. Pemeliharaan dan pemusnahan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru.

e. Pemindahan dan pemusnahan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru.

f. Faktor penghambat dan pendukung implementasi sistem penataan

arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dirumuskan masalah

sebagai berikut:

a. Bagaimana penyimpanan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru?

b. Bagaimana pencatatan dan pengecekan kembali arsip di Madrasah

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru?

c. Bagaimana penemuan kembali arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru?

d. Bagaimana pemeliharaan dan pemusnahan arsip di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Pekanbaru?

e. Bagaimana pemindahan dan pemusnahan arsip di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Pekanbaru?
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f. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi

sistem penataan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penyimpanan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui pencatatan dan pengecekan kembali arsip di

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

c. Untuk mengetahui penemuan kembali arsip di Madrasah Aliyah

Negeri 1 Pekanbaru.

d. Untuk mengetahui pemeliharaan dan pemusnahan arsip di Madrasah

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

e. Untuk mengetahui pemindahan dan pemusnahan arsip di Madrasah

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.

f. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam

implementasi sistem penataan arsip di Madrasah Aliyah Negeri 1

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi mahasiswa sendiri untuk memperluas pengetahuan mahasiswa

tentang manajemen kearsipan.
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b. Bagi universitas, untuk memperoleh bahan masukan dan umpan

balik guna perbaikan dunia pendidikan serta menambah referensi

tentang manejemen kearsipan.

c. Bagi Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru adalah sebagai bahan

masukan dalam manajemen kearsipan.


