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KOMITMEN DAN REKOMENDASI 

RAPAT KOORDINASI NASIONAL SIKN DAN JIKN 

Jakarta, 8–10 April 2019 

 

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat Komisi A mengenai Konten SIKN dan JIKN, 

Komisi B mengenai Infrastruktur SIKN dan JIKN, dan Komisi C mengenai Data 

Kearsipan Nasional, dihasilkan sejumlah rumusan komitmen dan rekomendasi yang 

harus dilaksanakan oleh simpul jaringan dan ANRI sebagai berikut: 

A. Konten SIKN dan JIKN  

1. Simpul jaringan wajib mengisi profil pengelola arsip dan pencipta arsip dalam 

SIKN dan JIKN sebagai informasi kearsipan awal. 

2. Simpul jaringan wajib mendeskripsikan arsip dalam jenjang tersebut, sesuai 

dengan kemampuan dan kondisi arsipnya. 

3. Simpul jaringan dapat memuat beragam jenis arsip dalam SIKN dan JIKN. 

4. Simpul jaringan wajib memasukkan informasi kearsipan yang bersifat terbuka 

ke dalam SIKN dan JIKN untuk kepentingan publik. Apabila terdapat LKD, LKPT, 

K/L yang memiliki aplikasi yang berbeda, tetap harus sesuai Standar metadata 

dan memenuhi ketentuan fungsional kearsipan 

5. Simpul jaringan mendigitalisasi arsip untuk kebutuhan SIKN dan JIKN sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

6. Simpul jaringan membuat target jumlah unit deskripsi per tahun untuk 

dimasukkan ke dalam SIKN dan JIKN, sesuai dengan kemampuan dan kondisi 

arsipnya. 

7. Simpul jaringan dapat membuat pameran virtual secara rutin, sesuai dengan 

kemampuan dan kondisi arsipnya. 
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B. Infrastruktur SIKN dan JIKN 

1. Mengoptimalkan fasilitas infrastruktur yang disediakan oleh pusat jaringan 

nasional, merencanakan pembangunan infrastruktur implementasi SIKN dan 

JIKN secara mandiri sesuai ketentuan dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

2. Melakukan backup data dan informasi kearsipan yang terdapat di dalam 

repositori atau subdomain simpul jaringan secara rutin, baik secara mandiri 

maupun melalui kerjasama dengan instansi terkait. 

3. Berkoordinasi/bersinergi dengan instansi terkait, khususnya dengan instansi 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 

informatika di wilayahnya untuk mendapatkan dukungan sumber daya TIK. 

4. Memastikan dukungan peningkatan sumber daya untuk keberlangsungan 

implementasi SIKN dan JIKN melalui perencanaan yang baik, dalam rangka 

menjamin ketersediaan sumber daya manusia pelaksananya maupun anggaran 

untuk peningkatan kapabilitas atau kompetensinya. 

 

C.  Data Kearsipan Nasional 

1. Simpul jaringan berkomitmen mengisi data kelembagaan dengan lengkap 

sesuai dengan identitas lembaga saat ini namun perlu ditambahkan informasi 

berupa nomor telepon dan akun media sosial dari Kepala Dinas. 

2. Simpul jaringan berkomitmen mengisi pedoman pengelolaan arsip yang saat 

ini dipergunakan dalam pengelolaan arsip oleh lembaganya. 

3. Simpul jaringan berkomitmen mengisi SDM kearsipan yang saat ini melakukan 

pengelolaan arsip lembaga. 

4. Simpul jaringan berkomitmen mengisi anggaran/pembiayaan yang 

dipergunakan oleh lembaga dalam melaksanakan pengelolaan arsip. 

5. Simpul jaringan berkomitmen mengisi sistem informasi pengelolaan arsip yang 

dipergunakan oleh lembaga. 
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6. Simpul jaringan berkomitmen mengisi sistem informasi selain sistem 

pengelolaan arsip yang dipergunakan oleh lembaga baik yang dibuat oleh ANRI 

maupun yang dibuat oleh LKD. 

7. Simpul jaringan berkomitmen mengisi sarana dan prasana kearsipan yang 

dipergunakan oleh lembaga untuk menyimpan khasanah arsip. 

 

D. Disamping komitmen yang akan dilaksanakan oleh simpul jaringan, Rapat 

Koordinasi Nasional SIKN dan JIKN mengusulkan rekomendasi kepada Arsip 

Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk: 

1. Memberitahukan kepada seluruh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

tentang informasi yang sudah dan belum menjadi anggota simpul jaringan 

SIKN dan JIKN. 

2. Mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada Kepala Daerah 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang terkait optimalisasi jaringan, sumber daya 

manusia dan sarana dan prasarana penunjang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi.   

3. Memberikan bantuan sarana dan prasarana kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 

untuk mendukung implementasi simpul jaringan. 

4. Menyusun SOP SIKN dan JIKN untuk Provinsi/Kabupaten/Kota yang sesuai 

dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 

5. Meminta ANRI untuk menambahkan informasi berupa nomor telepon dan akun 

media sosial dari Kepala Dinas dalam formulir survei terkait data kelembagaan. 

6. mengusulkan Kementerian Dalam Negeri untuk mencabut Peraturan 

No.135/2017 tentang Tata Kearsipan dan mengacu kepada UU No.43/2009 

tentang Kearsipan. 

 

Komitmen dan rekomendasi bersama ini merupakan bentuk perhatian yang serius dari 

segenap penyelenggara SIKN dan JIKN untuk memajukan penyelenggaraan kearsipan 
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nasional, khususnya terkait implementasi SIKN dan JIKN sehingga sangat diharapkan 

untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

            Jakarta, 9 April 2019 
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