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Arsip Vital 2Informasi terekam yang sangat penting dan melekatpada keberadaan dan kegiatan organisasi yang didalamnya mengandung informasi mengenai statushukum, hak dan kewajiban serta asset (kekayaan)instansi. Apabila dokumen/arsip vital hilang tidak dapatdiganti dan mengganggu/menghambat keberadaan danpelaksanaan kegiatan instansiSumber : Perka ANRI no 6 Thn 2005



A. Identifikasi B. Pendataan dan PenataanC. Perlindungan dan PengamananD. Penyelamatan dan PemulihanE. Akses dan LayananA.   Identifikasi Penentuan arsip Vital meliputi kegiatan :a. Anilisis organisasi ( untuk menentukan unit kerja yg menciptakan arsip vital)- Memahami tupoksi dan mengidentifikasi fungsi substantif dan fasilitatif- Mengidentifikasi unit kerja yg menghasilkan arsip sesuai kriteria arsip vital Ruang Lingkup Penyelamatan Arsip Vital 3



b. Analisis Hukum ( dilakukan dengan mengajukan pertanyaan)1. Apakah arsip tersebut secara legal mengandung hak dan kewajiban ataskepemilikan negara/warga negara? 2. Apakah hilangnya arsip tersebut dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadapindividu atau organisasi? 3. Apakah arsip yang mendukung hak-hak hukum individu/organisasi seandainyahilang, duplikatnya harus dikeluarkan dengan pernyataan dibawah sumpahA. Identifikasi Arsip Vitalyour date here större - a multipurpose PowerPoint template 4



c. Analisis Resiko 1. Jika arsip ini tidak diketemukan (hilang/musnah) berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merekonstruksi informasi dan berapa biaya yang dibutuhkanoleh organisasi? 2. Berapa lama waktu yang tidak produktif dengan tidak adanya arsip yang bersangkutan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi? 3. Berapa banyak kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang hilangdengan tidak diketemukannya arsip vital ini? 4. Berapa besar kerugian yang dialami oleh organisasi dengan tidak adanya arsipyang dibutuhkan? Identifikasi Arsip Vitalyour date here större - a multipurpose PowerPoint template 5



B. Pendataan dan Penataan Arsip Vitala. Dilakukan setelah analisis organisasib. Untuk mengetahui secara pasti jenis jenis arsip vitalc. Menggunakan formulir yang berisi informasi: - organisasi pencipta dan unit kerja,- jenis (series) arsip, - media simpan, - sarana temu kembali, - volume, - periode (kurun waktu), - retensi, - tingkat keaslian, - sifat kerahasiaan, - lokasi simpan, - sarana simpan, - kondisi arsip, - nama dan waktu pendataan. Ruang Lingkup Penyelamatan Arsip Vitalyour date here större - a multipurpose PowerPoint template 6



d. Penataan Arsip Vital
� Pemeriksaan
� Menentukan Indeks berkas (Tentukan kata tangkap)
� Tunjuk silang 
� Pelabelan ( memberikan label pada sarana penyimpan arsip) :1. Arsip yang disimpan pada Pocket File, Label di cantumkan pada bagian depan pocket file2.  Arsip peta/rancang bangun.3. Arsip yang menggunakan media magnetic label dicantumkan pada:

� Untuk arsip foto,  negative  foto ditempel pada lajur atas plastik transparan,  positive  foto  ditempel  pada  bagian belakang foto dan amplop atau pembungkus;
� Untuk slide ditempelkan pada frame;
� Video dan film ditempelkan pada bagian luar dan lapisan transparan (seperti negative foto) dan pada    wadahnya; 
� Untuk  kaset/cd  ditempelkan  pada  kaset/cd  nya  dan wadahnya.
� Penempatan Arsip sesuai dengan jenis media arsip  Pendataan dan Penataan Arsip Vital 7



your date here 8e. Menyusun daftar arsip vital (dalam bentuk formulir)No. Urut JENIS ARSIP TK.PERKEMBANGAN KURUN WAKTU JUMLAH JANGKA SIMPAN /RETENSI LOKASI SIMPAN METODE PERLINDUNGAN KET.Keterangan:a.  Nomor                             :  diisi dengan nomor urut arsip vital;b.  Jenis arsip                       :  diisi dengan jenis arsip vital yang telah didata;c.  Tingkat Perkembangan   :  diisi dengan tingkat perkembangan;d.  Kurun waktu                   :  diisi dengan tahun arsip vital tercipta;e.  Media                              :  diisi dengan jenis media rekam arsip vital;f.  Jumlah                             :  diisi dengan banyaknya arsip vital misalg. Jangka simpan                 :  diisi dengan batas waktu sebagai arsip vitalh. Lokasi simpan :  diisi dengan tempat arsip tersebut disimpani.  Metode perlindungan      :   diisi jenis metode perlindungan pada arsip tsb.



1. Duplikasi  ( digitalisasi masuk SAGA) 2. Pemencaran  - Asli disimpan di unit kerja pencipta arsip- Hasil duplikasi arsip vital statis di Arsip Universitas3. Dengan peralatan khusus (vaulting)Kedap air, daya tahan sekurang-kurangnya 4 jam kebakaran, bebas medan magnet untuk arsip berbasis magnetik/elektronik.4. Penggunaan sistim keamanan ruang penyimpanan5. Menempatkan arsip vital pada ketinggian bebas banjir6. Struktur bangunan tahan gempa, angin topan dan badai7. Penggunaan ruang tahan api dilengkapi alarm dan alat pemadam kebakaranC. Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vitalyour date here större - a multipurpose PowerPoint template 9



• Pengamanan Informasi ArsipDalam rangka Pengamanan Informasi dan layanan penggunaan Arsip Vital, pengolah arsip vital harus melakukan pengaturan sebagai berikut:
� Menjamin arsip hanya digunakan oleh orang yang berhak;
� Memberi kode rahasia pada arsip vital; dan
� Membuat spesifikasi orang-orang yang memiliki hak akses.D. Penyelamatan dan Pemulihan arsip vital pasca bencana/musibahE. Akses dan Layanan
� Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi
� Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal instansiC. Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vitalyour date here större - a multipurpose PowerPoint template 10



METODE PERLINDUNGAN DAN PENGAMAN ARSIP VITALMetodePerlindungan PengamananFisik PengamananInformasi Penyimpananpenggandaan(duplication) Peralatan khusus (Vaulting) Struktur Bangunan  Tahan Gempa - On SiteMetodePerlindungan PengamananFisik PengamananInformasi Penyimpanan- Struktur bangunan    tahangempa Hanya boleh diaksespegawai Bagianperdata dan pidana -On site-Arsip yang telah selesai    diproses dipindahkan kebagian hukumMetodePerlindungan PengamananFisik PengamananInformasi PenyimpananPeralatan     khusus(Vaulting) Strukturbangunan     tahan gempa Hanya           boleh diakses   pegawaibagiankepegawaian On site



• Kebijakan   strategis   (keputusan   dan   peraturan   pimpinan   instansi pemerintah) selama masih berlaku
• MOU dan  perjanjian kerjasama yang strategis baik dalam maupun luar negeri selama masih berlaku
• Arsip asset Unair(sertifikat tanah, BPKB, gambar gedung, dan lain-lain)
• Arsip hak paten dan copy right
• Berkas perkara pengadilan
• Personal file pegawai dan data mahasiswa
• Batas wilayah negara, antar Provinsi atau antar Kabupaten/Kota
• Dokumen pengelolaan keuangan negara ARSIP VITALyour date here större - a multipurpose PowerPoint template 12



• Pengeluaran anggaran, PNBP, Lap.  realisasi anggaran Lap. Keuangan
• Laporan Tahunan, Laporan inventaris barang
• Usulan kenaikan pangkat,karpeg,karis, karsu, pensiun dan SK pegawai
• Hak Cipta/Paten, lisensi
• Renstra, HaKI penelitian obat obatan
• Gugatan perkara Pengadilan
• Arsip Pendirian
• SK AkreditasiARSIP VITALyour date here större - a multipurpose PowerPoint template 13



• Saham/obligasi/surat berharga
• Neraca rugi laba 
• Dokumen polis
• Arsip kemahasiswaan
• Kurikulum
• Hasil penelitian inovatif
• Register mahasiswa
• Arsip ijasah
• Medical records (rekam medis)ARSIP VITALyour date here större - a multipurpose PowerPoint template 14



Arsip Vital 15� Kebijakan strategis (keputusan dan peraturanpimpinan) selama masih berlaku
� MOU dan perjanjian kerjasama yang strategis baikdalam maupun luar negeri selama masih berlaku
� Arsip asset Unair (sertifikat tanah, BPKB, gambargedung, dan lainlain)
� Arsip hak paten dan copy right
� Berkas perkara pengadilan
� Personal file
� Dokumen pengelolaan keuangan negara



Arsip Vital 16� Arsip Akademik (Register, KRS, KHS, Transkrip,Ijasah)
� Arsip Kurikulum
� Hasil penelitian inovatif
� Arsip Pendirian, Akreditasi


