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Landasan Hukum
� Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuanPokok Kearsipan.
� Peraturan-pemerintah RI, No. 28 Tahun 2012, tentang pelaksanaanundang-undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan.
� Permenristekdikti No. 78 Tahun 2017 ttg Penyelenggaraan Kearsipandi Lingkungan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
� Perka ANRI No. 6 Tahun 2005 ttg Pedoman Perlindungan, Pengmanan &Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara.
� Peraturan Rektor No. 08/2018 tentang Pedoman Sistem KlasifikasiKeamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Universitas Airlangga.



Definisi Menurut UU No 43 Tahun 2009
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah,
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip



Definisi Penyelenggaraan kearsipan UU No 43 Tahun 2009Penyelenggaraan Kearsipan Adalah keseluruhankegiatan meliputi kebijakan, pembinaankearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatusistem kearsipan nasional yang didukung olehsumber daya manusia, prasarana dan sarana sertasumber daya lainnya



PermenristekdiktiArsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan TI dan Komunikasi yg dibuat dan diterima di Lingkungan Kemenenristekdikti



Definisi Arsip Vital menurut UU No. 43 Tahun 2009Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptaan arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang.



Definisi Menurut Perka ANRI No. 6 Tahun 2005Arsip vital negara Arsip Vital adalah informasi terekamyang sangat penting dan melekat pada keberadaan dan kegiatan organisasi yang didalamnya mengandung informasimengenai status hukum, hak dan kewajiban, serta asset instansi. Apabilaarsip vital hilang tidak dapat diganti dan menghambat keberadaan dan pelaksanaan kegiatan instansi.



Devinisi Permenristekdikti No. 78 Tahun 2017  ttg Penyelenggaraan KearsipanArsip Statis adalah arsip yg dihasilkan pecipta arsip krn memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketarangan dipermanenkan yg telah diverifikasi baik scr langsung maupun tdk langsung oleh arsip nasional RI dan/atau di lingkungan Kemenristekditi



Permenristek No. 79 Tahun 2017 Penyelenggaraan KearsipanArsip vital adalah arsip yg keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tdk dapat diperbarhi, dan tdk tergantikan apabila rusak atau hilang



1. Organisasi kearsipan1. Organisasi kementerian2. Organisasi kearsipan PTN1. Organisasi kearsipan PTN terdiri dari : a. Unit Pengolah = pencipta arispb. Unit Kearsipan II = fakultas/lembagac. Unit Kearsipan I (LKPTN) Unair



A. Pencipta arsipPencipta arsip adalah pembuatan, penerimaan, pengiriman, dan pencatanan arsip di lingkungan kerja 



B. Tugas Kearsipan II1. menerima, manata, menyimpan dan mengamankan arsip inaktif sesuai JRA2. Mengurus dan mengendalikan arsip inaktif3. Mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi4. Melaporkan keberadaan arsip vital ke Unit Arsip I5. Melakukan pemindahan arsip inaktif dgn retensi 10 thn keatas sesuai JRA6. Melaksanakan pemusnahan arsip inaktif dg retensi 10 thn kebawah di LKPTN sesuai perundang-undangan



C. Unit Kearsipan I (LKPTN) Berapa pada Universitas/institut yg membidangi ketatausahaan pada PTNTugasnya : a. Menyusun kebijakan bidan kearsipanb. Menerima, mengola, menata, menyimpan, menyusutkan, melakukan pemeliharaan, menyajikan informasi arsip inaktif PTN dgn retensi 10 thn keatas keterangan dipermanenkanc. Melakukan sistem kearsipand. Preservasi dan konservasi arsip statise. Akuisisi arsip statisf. Akses layanan arsipg. Penyelematan dan pengamanan arsip vital dan arsip terjaga h. dll



permenristekdiktiPenyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan II paling lama 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan dan menindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan II sesuai JRA



2. Program arsip vital Meliputi :1. Identifikasi2. Perlindungan dan pengamanan3. Penyelamatan dan pemulihan



3. Maksud dan Tujuan Program Arsip Vital* Maksud agar terdapatnya sdm yang dapatmelaksanakan program arsip vital untukkepentingan organisasi* Tujuan agar arsip vital organisasi dapatterpelihara dan aman dengan baik untukkepentingan kelangsungan hiduporganisasi.



4. Pengertian  arsip vitalArsip Vital (Vital records) adalah arsip dinamis yang esensial yang mempunyai fungsi berkelanjutan pada suatu organisasi baik sebelum maupun sesudah adanya keadaan darurat (emergency), arsip tersebut harus dilindungi scara baik karena terkait dengan organisasi, pekerja, pimpinan penentu kebijakan, konsumen/masyarakat (Irra A.Pennet.al 1998,130)Arsip vital sama dengan arsip esensial atau sebagai arsip tingkat/kelas satu, yang mengemukakan bahwa arsip vital merupakan arsip yang diperlukan untuk kelangsungan aktivitas suatu organisasi setelah adanya suatu keadaan darurat (emergency). (Robek, 1987,11)



5. Program arsip vitalProgram Arsip Vital perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap isi informasi arsip yang esensiilTujuan program arsip vital :1. Menetapkan arsip vital2. Menetapkan orang/unit yang bertanggungjawab terhadap arsip vital3. Identitas resiko yang potensial4. Analisis dan klasifikasi arsip vital5. Mendesain metode perlindungan yang tepat6. Seleksi fasilitas penyimpanan arsip vital yang tepat7. Mengembangan prosedur operasional8. Audit dan uji coba prosedur program



Lanjutan ...9. Arsip vital merupakan arsip dinamis, tercipta dalam berbagaimacam bentuk media, tergantung dengan fungsi organisasi10.Dimungkinkan arsip vital yang tercipta berupa media berbasiskertas, audio visual, bentuk mikro (mikrofim) elektronik, gambarteknik, peta .11. Resiko hilangnya arsip vital dapat ditimbulkan kerenakebakaran, banjir, serangga, nuklir, gempa, radiasi, pencurian,kesalahan penempatan, dan tidak adanya kebijakan mengenaikewenangan akses informasi arsip.



6. Klasifikasi arsip vitalTingkat 1 : (Vital) Devinisi   : 1. arsip dinamis yg informasinya esensiil bagi kelanjutansuatu organisasi2. tidak dapat tergantinya/diganti dengan arsip lainContoh     : Inventarisasi, sertifikat hak milik, perjanjian kontrak, hasil penemuan penelitian.Saran penyimpanan : Gedung dan lemari tahan api



Tingkat 2  : (penting) Devinisi   : 1. arsip dinamis yg diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi                 2. Arsip ini dapat diganti atau direproduksinamun memerlukan biaya serta waktuContoh     : Tagihan kenaikan jabatan, daftar gaji Saran penyimpanan : lemari besi



Tingkat 3  : (bernilai guna) Devinisi   : 1. arsip dinamis yg diperlukan untukkelangsungan operasional organisasi                 2. Arsip ini tidak esensiil, karena datanyadapat diperoleh dari sumber lainnya,jika hilang dapat menyebabkanaktivitas tergangguContoh     : Daftar rekanan, daftar peserta diklat,daftar penjualan atau pembelianSaran penyimpanan : Failing cabinet



Tingkat 4  : (tdk penting) Devinisi   : 1. arsip dinamis yg tdk memiliki nilai informasiyang esensiil utk operasioal organisasi      2. jika hilang tidak mengganggu operasional organisasi, nanti dapat dimusnahkan Contoh     : perkenalan produk, pengumuman, brosur dankatalog, undangan rapat rutin.saran penyimpanan : Failing cabinet



7. Penyeleksian informasi arsip vital1. Arsip Keuangan=bantuan keuangan, transaksi keuangan, register, dan arsip pembayaran lainnya2. Arsip pekerja=daftar gaji, arsip kepentingan pekerja3. Informasi kebijakan asuransi4. Arsip kepemilikan hak paten(HaKI), lisensi, investasi pemindahan hak milik5. Kontrak dan persetujuan amandemen



Lanjutan 6. Arsip universitas=
�Arsip Mahasiswa
�Arsip Administrasi
�Arsip Pendidikan Dan Pengajaran
�Arsip Pengabdian Masyarakat
�Arsip Penelitian
�Arsip Karya Ilmiah Staf Pengajar/Mahasiswa
�Arsip Properti
�Arsip SDM/Sarpras/KU
�Arsip Hukum Dan Kebijakan Khusus Perguruan Tinggi



8. Identivikasi arsip vitalMengindentivikasi arsip vital= melakukan kegiatan iventaris arsip vitalCara utk mengiventarisasi arsip vital1. Inventaris fisik arsip pada tempat penyimanan arsip scra mendetail thdp seluruh arsip informasinya2. Meninjau kembali berbagai fungsi organisasi dari setiap pertanggungjawaban yg ada apa unit kerja3. Mengembangkan dan mendistribusikan kuisioner inventarisasi arsip kepada setiap unit kerja



9. arsip vital ; 1. Unit kerja yg bertanggungjawab thdp series arsip atau sisteminformasi elektronik yg berisi informasi vital2. Judul series arsip atau sistem informasi yg berisi informasi vital3. Penjelasan apakah series atau sistem tsb merupakan arsip daruratatau berkaitan dgn hak4. Media penyimpanan arsip vital5. Lokasi penyimpanan fisik copy series arsip atau sistem6. Periodisasi pembaruan, penambahan arsip vitalPengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip.



Arsip statis Arsip statis menjadi tanggungjawab pimpinan LKPT Unit Kearsipan I Permenristekdikti No. 78/2017Arsip dinamisArsip dinamis : 1. Arsip Vital2. Arsip Aktif3. Arsip Inaktif



10. Penentuan jenis arsip1. Analis fungsia. Misi (tujuan) organisasib. fungsic. kegiatand. bukti transaksi



lanjutan2. Klasifikasi arsip vitala. Arsip vitalb. Arsip bergunac. Arsip pentingd. Arsip tdk berguna



11. Tujuan pengamanan Arsip Vital1. Memperkecil gangguan operasional2. Mencegah meluasnya gangguan3. Memperkecil dampak ekonomi krn bencana4. Menyusun alternatif prosedur operasional (SOP)5. Melatih pegawai dgn prosedur darurat6. menyelamatkan aset organisasi7. Menyediakan layanan restorasi yg tepat



12. Perlindungan 1.   Duplikasi adalah suatu metode perlindungan arsip vital dgn membuat fotocpy dari arsip aslinya setelah mempertimbangan beberapa hal :a. Bentuk copy arsip (kertas, microfilm, microfiche, magnetic tape, atau media lainb. Apakah sebelumnya sudah ada duplikasi arsip, dlm bentuk apa, serta disimpan dimana?c. Kapan seharus duplikasi dibuat? Apakah bersamaan dgn penciptaan arsip atau sesuai dgn jadwal yg telah ditenttukan?d. Dimana seharusnya duplikasi dibuat?e. Seberapa sering seharusnya arsip vital diperbaruhi datanya?



lanjutan2. DispersalAdalah suatu metode perlindungan arsip vital dgn mendistribusikan copy arsip baik di dalam maupun di luar organisasi



Sarana simpan Lemari arsip/gambarLemari arsip



Penyelamatan/cegah Damkar/Apar  





13. Arsip vital universitasFungsi perguruan tinggi :1. Pendidikan dan pengajaran2. Penelitian3. Pengabdian pada masyarakat(pelaksanaan Tridharna PT)



14. JENIS ARSIP UNIVERSITAS BERDASARFUNGSI
�Berkas Arsip Mahasiswa
�Arsip Administrasi
�Arsip Pendidikan Dan Pengajaran
�Arsip Pengabdian Masyarakat
�Arsip Penelitian
�Arsip Karya Ilmiah Staf Pengajar/Mahasiswa
�Arsip Properti
�Arsip SDM/Sarpras/KU
�Arsip Hukum Dan Kebijakan Khusus Perguruan Tinggi



15. Fungsi
� Memori kolektif Universitas
� Memberikan bukti semua kegiatan yang telahdilakukan
� proses penjaminan mutu akademik, termasukakreditasi perguruan tinggi (BAN PT)



Arsip diatas lemari



Pengelolaan Arsip



Daur Ulang ArsipPENCIPTAANARSIP KIRIM/TERIMADIGUNAKANKENDALI/KONTROL Berkas (Aktif)Unit Kerja/Pengolah Seleksi dandinilai Aktif dan InaktifJRAPindahUnit KearsipanDinilaiulangINVENTARISARSIPArsip Universitas : bgmn tindaklanjut terserah anda .... Dst.  



16. Pencipta arsipPencipta arsip adalah pihak yang mempunyaikemandirian dan otoritas dalam pelaksanaanfungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidangpengelolaan arsip dinamis.Unit pengolah adalah satuan kerja pada penciptaarsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawabmengolah semua arsip yang berkaitan dengankegiatan penciptaan arsip di lingkungannya



17. Unit Kearsipan •Unit kearsipan pada pencipta arsip memiliki fungsi:a. pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah dilingkungannya;b. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadiinformasi;c. pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya;d. penyerahan arsip statis oleh pimpinan penciptaarsip kepada lembaga kearsipan; dane. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangkapenyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.



Contoh Skema Klasifikasi ArsipFungsi : Pendidikandan PengajaranPDP 00 Penerimaan00.00 Seleksi Mhs00.01 Registrasi00.02 Alih KreditPDP 01 Perkuliahan01.00 Daftarhadir Mhs01.01 KalenderAkademik Fungsi : Sumber DayaManusiaSDM 00 PengadaanPegawai00.00PerencanaanKebutuhan00.01 Penerimaan00.02 Pengangkatan Fungsi : LogistikLog. 01 Pengadaan01.00 barangbergerak01.01 barang tdkbergerak



18. Daftar pencarian arsip
� Daftar inventaris arsip yang terdiri atas field-field ataumetadata pada lembar kerja Microsoft Excel, daftarinventaris berfungsi sebagai wakil ringkas jenis danjumlah dokumen yang dimiliki oleh seluruh unit kerjaatau central file.
� Daftar inventaris arsip mencatat dan memuat informasi:fungsi, nomor urut, lokasi penyimpanan, kode, indeks,deskripsi series arsip, nomor surat, kurun waktu,jumlah arsip, tingkat perkembangan dan rekomendasi.



19. Contoh Inventaris ArsipNo No. Keputusan Tanggal Indek Perihal Jumlah Keterangan Lokasi Simpan File 1 01/KR/2018 02 Januari 2018 Susunan Personalia Susunan Personalia Pengelola Mata Kuliah Wajib Universitas Tahun 2018 1 berkas 4 lbr Asli Asli Salinan Lemari arsip Pddk2 02/KR/2018 02 Januari 2018 Pemberhentian Pemberhentian Manajer Perencanaan dan Pengembangan pada Rumah Sakit Universitas Airlangga 1 berkas 3 lbr Asli Asli Salinan Lemari arsip RSUA3 03/UN3/2018 02 Januari 2018 Pemberhentian Pemberhentian Manajer Pemasaran Pada Rumah Sakit Universitas Airlangga 1 berkas 3 lbr Asli Asli Salinan Lemari arsip RSUA4 04/UN3/2018 02 Januari 2018 Pemberhentian dan Pengangkat Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan pada Rumah Sakit 1 berkas 3 lbr Asli Asli Salinan Lemari arsip RSUA



20. Label/cover arsip dalam odner



21. Penilaian ArsipMerupakan satu proses untuk menentukan nilaiguna dokumen-rekod dan kemudian menentukanmusnah atau permanen berdasarkanpertimbangan nilaiguna administrasi, hukum, dankegunaan fiskal (keuangan); nilaigunainformasional dan hubungannya dengan arsiplainnya.



22. Jadwal Retensi ArsipAdalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atauretensi, jenis arsip, dan keterangan yangberisi rekomendasi tentang penetapansuatu jenis arsip dimusnahkan, dinilaikembali, atau dipermanenkan yangdipergunakan sebagai pedoman penyusutandan penyelamatan arsip



Contoh Jadwal retensi ArsipNO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI) KETERANGANAKTIF INAKTIF1 2 3 4 5I PERENCANAAN Selama  berlaku 4 tahun Permanen1 Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan pendidikana Rencana Pembangunan pendidikan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)b Rencana Pembangunan pendidikan Jangka Panjang/ Master plan (RPJP)c Rencana Strategis2 Program Kerja Tahunan 2 tahun 3 tahun Musnah, kecuali draf akhira Usulan Universitas Airlanggab Usulan unit kerja beserta data pendukung 2 tahun - Musnah, kecuali draf JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIANUNIVERSITAS AIRLANGGA (KR No. 9061/UN3/KR/2013)



NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI) KETERANGANAKTIF INAKTIF1 2 3 4 5A PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 2 tahun 3 tahun Musnah, kecuali rekapitulasi daya tampung Dinilai kembali1 Penerimaan mahasiswa barua Daya tampung mahasiswab Administrasi dan seleksi mahasiswa baru 1 tahun 3 tahun Musnah, kecuali penetapan penerimaan dan daftar mahasiswa yang diterima Permanen- Daftar calon mahasiswa- Tes masuk (SNMPTN/ SBMPTN/Umum/Undangan/Mandiri)- Hasil penilaian test mahasiswa baru- Pengumuman penerimaan mahasiswa baru termasuk daftar mahasiswa yang diterimaJADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIFUNIVERSITAS AIRLANGGA



NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI) KETERANGANAKTIF INAKTIF1 2 3 4 51 Formasi Pegawai 2  tahun, setelah tahun anggaran 2 tahun Musnaha. Usulan dari Unit Kerjab. Usulan Permintaan Formasi  kepada Menpan dan RB  dan Kepala BKN 2 tahun, setelah tahun anggaran 3 tahun Musnahc. Persetujuan Menpan dan RBd. Penetapan Formasie. Penetapan Formasi Khusus 2 tahun, setelah realisasi 3 tahun PermanenJADWAL RETENSI ARSIP KEPEGAWAIANPEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARAUNIVESITAS AIRLANGGA



JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIANUNIVERSITAS AIRLANGGA (KR. No. 9061/UN3/KR/2013)NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI) KETERANGANAKTIF INAKTIF1 2 3 4 5I PERENCANAAN Selamaberlaku 4 tahun Permanen1 Pokok-pokok kebijakan dan strategipembangunan pendidikana Rencana Pembangunan pendidikan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)b Rencana Pembangunan pendidikan Jangka Panjang/ Master plan (RPJP)c Rencana Strategis



POLA KLASIFIKASI FASLITATIFUNIVERSITAS AIRLANGGA (KR. No. 9062/UN3/KR/2013)PG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGANPG.00 Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan00 Rencana Pembangunan pendidikan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)01 Rencana Pembangunan pendidikan Jangka Panjang/ Master plan (RPJP)02 Rencana StrategisPG.01 Program Kerja Tahunan00 Usulan Universitas Airlangga01 Usulan unit kerja beserta data pendukung02 Program kerja tahunan Unit kerja Universitas Airlangga03 Program kerja tahunan unit kerjaPG.02 Penetapan/ Kontrak Kinerja00 Pimpinan/ rektor dan wakil rektor/Direktur01 Pimpinan unit kerja



JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGANUNIVESITAS AIRLANGGA (Proses/telaah)NO JENIS ARSIP JANGKA WAKTU SIMPAN (RETENSI) KETERANGANAKTIF INAKTIF1 2 3 4 51 KeuanganPelaksanaan Anggaran a. Pendapatan 2 tahun, setelah UU tentang Pertanggungjawban APBN disahkan dan ditindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai 5 tahun + 5 tahun = 10 tahun Dinilai kembali 1) Surat Setoran Pajak(SSP)1) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 2 tahun, setelah UU tentang Pertanggungjawban APBN disahkan dan ditindak lanjut hasil pemeriksaan telah 5 tahun + 5 tahun Dinilai kembali



23. Prosedur Pemindahan/Penyerahan Arsip
� Membuat daftar pertelaan dokumen yangdiserahkan rangkap 2
� Membuat berita acara penyerahandokumen yang ditandatangani olehpimpinan yang berwenang.
� Dokumen yang diserahkan dalamkeadaan teratur.



24. Prosedur Pemusnahan Arsip
� Membentuk Tim Pemusnahan yang melibatkan instansiterkait.
� Membuat Daftar Pertelaan Dokumen (DPA) yangdiusulkan untuk dimusnahkan sebanyak 2 (dua) rangkap.
� Membuat Berita Acara (BA) pemusnahan yangditandatangani oleh pimpinan yang berwenang.
� Berkerjasama dengan pihak ke tiga/perusahaan.
� Pemusnahan dokumen dapat dilaksanakan dengan jalan:

�Penghancuran/peracikan
�Pembakaran
�Peleburan secara kimiawi



DEMIKIAN MATERI YG KAMI SAMPAIKAN ADA KURANG LEBIHNYA MOHON MAAF.SEMOGA BERMANFAAT & MEMBAWAH BERKAH KPD KITA SEMUA . AMIN.......................Terima kasih



Nama : SumulyonoNIP. : 196305011986031002Jafung : Arsiparis MadyaPangkat Gol/Ruang :  Pembina Tk. I (Gol. IV/b)Unit Kerja : Sekretariat Bidang Hukum UNAIRCP. 08123586546


