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Riwayat Pekerjaan

2000-2001 : Kasubbag Administrasi Pegawai (III/c)

2001- 2003 : Kasubbag Perenc &Pengad Peg (III/c)

2003-2007  : Kasubbag Peren & Mut Peg (III/d)
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Pengalaman Pekerjaan

 Pembenahan Arsip di intansi negeri dan swasta

 Mengajar kearsipan di instansi negeri dan swasta

 Menjadi Sekretaris Tim Penilai Arsiparis, Auditor, 
Perencana, Analis Kepegawaian, Pranata Humas, 
Perancang Peraturan Perundangan,



PENGERTIAN ARSIP

UU NO. 43 Tahun 2009 tentang KEARSIPAN :

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

UU NO. 8 Tahun 1997 tentang DOKUMEN PERUSAHAAN :

Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang
dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanan
kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam
dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.



 TEKSTUAL (KERTAS)

 PETA

 FOTO

 FILM

 KASET

 CD/VCD/DVD

MEDIA ARSIP



 Kementerian dan 

Lembaga

 Pemerintah Daerah

 Perguruan Tinggi

 Ormas dan Parpol

 BUMN dan Swasta

 Perseorangan 

PENCIPTA ARSIP



ARSIP 
Perguruan Tinggi

1. Arsip Fasilitatif

2. Arsip Substantif



SIFAT ARSIP

1. AUTENTIK, ASLI, 

UNIK

2. NETRAL DAN ADIL



FUNGSI ARSIP
(Berdasarkan UU No 43 Th. 2009)

a. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara

langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan

selama jangka waktu tertentu;

b. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta

karena memiliki nilaiguna kesejarahan, telah habis

retensinya, dan berketerangan dipermanenkan, yang

telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga

kearsipan.



Arsip Dinamis              Arsip yang masih                          

digunakan oleh Pencipta 

Arsip ( PT)

Arsip Statis               Arsip yang sudah tidak  

digunakan oleh Pencipta 

Arsip, tetapi bermanfaat 

bagi masyarakat luas dan 

dismpan di lembaga 

kearsipan (PT) 



Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi

dan/atau terus menerus;

Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah

menurun.

• Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan

dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat

diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Dinamis

Arsip Aktif

Sering

digunakan

Berada di Unit 

Pengolah

Arsip Inaktif

Jarang

digunakan

Berada di

Unit

Kearsipan

Arsip Vital



▪ Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis
yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat 

1. Tata Naskah Dinas, 

2. Klasifikasi Arsip, 

3. Jadwal Retensi Arsip, serta 

4. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.

▪ Keempat unsur tersebut seringkali disebut 
sebagai instrumen pengelolaan arsip dinamis

▪ Keempat instrumen pengelolaan arsip dinamis ini 
merupakan syarat awal terciptanya pengelolaan 
arsip dinamis dengan baik.





Dasar Hukum
 UU Nomor  43 Tahn 2009 tentang Kearsipan;

 PP 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

 Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata 
Naskah Dinas;

 Peraturan lainnya yang terkait.



Latar Belakang Penyusunan 
TND :
 TND adalah pengaturan dalam komunikasi 

kedinasan yang diatur dalam suatu aturan sehingga 
menunjang kelancaran komunikasi kedinasan dan 
kemudahan pengendalian tugas kedinasan;

 TND adalah pengelompokkan informasi tertulis yg 
mencakup pengaturan tentang jenis , format, 
penyiapan, pengamanan, dan pengabsyahan, 
distribusi dan media yang digunakan dalam 
komunikasi kedinasan;

 TND merupakan salah satu instrumen wajib yang 
harus dimiliki oleh pencipta arsip. 



Prinsip Dasar Tata Naskah Dinas

 TND  wajib dimiliki oleh  Pencipta Arsip;

 TND disusun berdasarkan peraturan yang terkait dengan 
suatu lembaga/instansi;

 TND merupakan acuan dasar dalam melakukan 
pembuatan naskah dinas dalam suatu lembaga/ instansi.

 Tata naskah dinas untuk memenuhi autentisitas dan 
reliabilitas arsip;

 Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan utuh;
 Mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen 

penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul 
pemersatu bangsa dalam kerangka NKRI;



Tata 
Naskah
Dinas

Penggunaan
Kop Surat dan

Logo

Pengaturan
Format Surat

Kewenangan
penandatangan

an surat

Penggunaan
cap/stempel

dinas

Pengaturan
penomoran
surat keluar

Pengaturan
jenis kertas



JENIS DAN FORMAT 
NASKAH DINAS 

Naskah Dinas Arahan 

Naskah Dinas Korespondensi 

Naskah Dinas Khusus 

Laporan 

Telaah staf 



Naskah Dinas 
Arahan 

Naskah dinas pengaturan 

Peraturan 

Pedoman 

Petunjuk pelaksanaan/ 
petunjuk teknis

Instruksi 

Standar Operasional 
Prosedur (SOP) 

Surat edaran 

Naskah dinas penetapan 
(keputusan) 

Naskah dinas penugasan 
(surat perintah/surat 

tugas) 



SUSUNAN 
NASKAH DINAS 

ARAHAN

JUDUL

JENIS

NOMOR

TAHUN PENETAPAN

NAMA PERTURAN

PEMBUKAAN

FRASE DENGAN RAHMAT 
TUHAN YANG MAHA ESA

DIKTUM

DASAR HUKUM DIAWALI 
DENGAN KATA MENGINGAT

NAMA JABATAN PEJABAT YANG 
MENETAPKAN 

KONSIDERANS /MENIMBANG

BATANG 

TUBUH

KAKI

20



21



22



NASKAH 
DINAS 

KHUSUS 

SURAT 
PERJANJIAN

PERJANJIAN 
DALAM NEGERI

PERJANJIAN 
INTERNASIONAL 

SURAT KUASA

BERITA ACARA

SURAT 
KETERANGAN

SURAT 
PENGANTAR

PENGUMUMAN 



PEMBUATAN NASKAH DINAS 

• Persyaratan pembuatan

• Penomoran naskah dinas 

• Penggunaan kertas, amplop dan tinta

• Ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta 
kata penyambung 

• Penentuan batas/ruang tepi

• Nomor halaman

• Tembusan

• Lampiran

• Penggunaan logo lembaga/lambang negara

• Pengaturan paraf naskah dinas dan penggunaan cap

• Perubahan, pencabutan, pembatalan dan ralat 
naskah dinas



PEMBUATAN NASKAH DINAS

 KETELITIAN : tercermin ketelitian dan kecermatan, 

 bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah 
bahasa, penerapan kaidah ejaan dalam pengetikan

 membantu pimpinan mengurangi kesalahan 
pengambilan keputusan/kebijakan 

 KEJELASAN : aspek fisik dan materi 

 LOGIS dan SINGKAT: bahasa formal, efektif, 
singkat, padat dan lengkap sehingga mudah dipahami 
bagi pihak yang menerima naskah dinas 

 PEMBAKUAN : harus taat mengikuti aturan baku 
yang berlaku sehingga dapat menjamin terciptanya 
arsip yang autentik dan reliabel 



PENOMORAN NASKAH DINAS

 Surat dinas : kategori klasifikasi keamanan, 
nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun 
takwin), klasifikasi arsip, bulan, tahun terbit.

 Nota dinas:  bersifat internal, nomor naskah 
dinas (nomor urut dalam satu tahun takwin), 
KKA, bulan (2 digit), tahun terbit 

 Naskah dinas arahan: nomor, nomor naskah 
urutan (dalam satu tahun takwin), tulisan tahun 
dengan huruf kapital dan tahun terbit 



CONTOH 

PENOMORAN NASKAH DINAS

1. Surat dinas:  KP.05.03/01/2019

2. Surat dinas:  B/KP.05.03/01/2019

3. Surat dinas:  R/KP.05.03/01/2019

4. Surat Dinas: B/KP.01.01/01/I/2019

5. Surat Dinas:01/KP.01.01/I/2019

4. Nota dinas:  17/PK.05.03/I/2019

3. Naskah dinas arahan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR …… TAHUN ….. 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS 

UNIVERSITAS AIRLANGGA





Dasar Hukum
 UU Nomor  43 Tahn 2009 tentang Kearsipan;

 PP 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

 Perka. ANRI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Klasifikasi Arsip ;

 Peraturan lainnya yang terkait.



Klasifikasi 
arsip 

digunakan 
sebagai 

dasar 
pemberkasan

penataan 
arsip

mendukung 
akses arsip

pemanfaata
n arsip

penyusutan 
arsip



Latar Belakang Penyusunan KA:
 Klasifikasi Arsip  adalah kerangka dasar untuk 

pengkodean dalam penciptaan, penggunaan, 
penyimpanann serta penyusutan arsip;

 Klasifikasi Arsip merupakan dasar dalam penyusunan 
jenis arsip yang tertuang dalam JRA;

 Klasifikasi Arsip merupakan salah satu instrumen wajib 
yang harus dimiliki oleh pencipta arsip. 

 Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan/ struktur fungsi 
yang disusun secara sistematis dan logis yang digunakan 
sebagai dasar pemberkasan arsip.

 Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara 
berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi 
menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 



Prinsip Dasar Klasifikasi Arsip

 Klasifikasi Arsip  wajib dimiliki oleh  Pencipta Arsip;

 Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan fungsi dan tugas 
Pencipta Arsip bukan berdasarkan Struktur Organisasi;

 Klasifikasi Arsip sebagai dasar untuk penomoran surat, 
pemberkasan dan penyusunan JRA.



Prinsip Penyusunan Klasifikasi Arsip

 Penyusunan Klasifikasi Arsip  Perguruan Tinggi Negara 
disusun oleh Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi  
dengan mengikut sertakan perwakilan dari masing masing 
satuan kerja dan civitas akademika di lingkungan 
Perguruan Tinggi  ;

 Dalam penyusunan Klasifikasi Arsip, Pencipta Arsip dapat 
berkonsultasi dgn ANRI;

 Klasifikasi Arsip ditetapkan ditetapkan oleh pimpinan 
Pencipta Arsip atau Pejabat yg ditunjuk.



Ketentuan Teknis  Penyusunan 
Klasifikasi Arsip :

 Logis : Susunan Klasifikasi Arsip meliputi judul suatu 
fungsi,kegiatan dan transaksi serta mudah dimengerti oleh 
semua ppengguna;

 Faktual : Mampu merekonstruksi kejadian yg sebenarnya 
yaitu berdasar fungsi dan tugas organisasi;

 Perbaikan berkelanjutan : Mampu beradaptasi terhadap 
perubahan struktur organisasi;



...lanjutan :

 Sistematis : Harus didasarkan pada susunan yang dimulai 
dari fungsi,kegiatan dan transaksi baik yg bersifat 
substantif maupun fasilitatif;

 Akomodatif : Harus menjamin seluruh fungsi, kegiatan 
dan transaksi terakomodasi secara lengkap sesuai fungsi 
dan tugas pencipta arsip;

 Kronologis : Harus dilakukan secara berurutan sesuai 
tahapan kegiatan 



Tata cara penyusunan  
Klasifikasi Arsip :
 Persiapan :

 Pembentukkan Tim Penyusun Klasifikasi Arsip :

 Klasifikasi Arsip disusun oleh tim yang terdiri dari LKPT dan 
perwakilan dari masing masing satuan kerja, civitas 
akademikaserta wakil arsiparis PT;

 Klasifikasi Arsip dikoordinasikan oleh pimpinan lembaga 
kearsipan; 

 Pendanaan penyusunan klasifikasi arsip menjadi tanggung jawab 
LKPT.



Tata cara penyusunan  
Klasifikasi Arsip :
 Penyusunan Draft Klasifikasi Arsip :

 1. Analisis Fungsi :

 Melakukan analisis fungsi untuk memberi bobot bagi setiap 
pokok masalah;

 Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing 
masing fungsi dengan tujuan rganisasi;

 Memastikan semua fungsi yg hrs dijalankan oleh pencipta arsip 
telah tertampung dab terdaftar;

 Menganalisa dan menguji masing masing fungsi tidak bermakna 
ganda (tumpang tindih)



Fungsi dan  tugas Pencipta Arsip :
 Substantif : Merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pencipta 

arsip yg membedakan antara pencipta arsip yang satu dengan 
yang lain;

 Penerimaan Mahasiswa

 Kemahasiswaan

 Penelitian dan Pengabdian masyarakat, dll

 Fasilitatif : Merupakan kegiatan yg menghasilkan produk 
administrasi atau penunjang dari tugas yg dilakukan di 
kesekretariatan;

 Kepegawaian

 Keuangan

 Kehumasan, dll 



...lanjutan
 Penyusunan Draft Klasifikasi Arsip :

 2.Analisis Kegiatan :

 Melakukan analisis kegiatan untuk memberi bobot bagi setiap 
sub pokok masalah;

 Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing 
masing kegiatan dengan tujuan organisasi;

 Memastikan semua kegatan yg hrs dijalankan oleh pencipta 
arsip telah tertampung dan terdaftar;

 Menganalisa dan menguji masing masing kegiatan tidak 
bermakna ganda (tumpang tindih)



Contoh level kegiatan fasilitatif
 Level kegiatan pada fungsi kepegawaian:

 Formasi  pregawai

 Pengadaan pegawai

 Pembinaan pegawai

 Level kegiatan pada fungsi keuangan :

 RAPBN

 Penyusunan APBN

 Pelaksanaan APBN

 Level kegiatan pada fungsi perlengkapan :

 Pengadaan

 Distribusi

 Inventarisasi



Contoh level kegiatan substatif
 Level kegiatan pada fungsi Penerimaan Mahasiswa:

 Penerimaan mahasiswa baru

 Registrasi mahasiswa

 Perkuliahan

 Level kegiatan pada fungsi kemahasiswaan :

 Kesejahteraan dan fasilitas mahasiswa

 Organisasi mahasiswa

 Berkas perseorangan mahasiswa

 Level kegiatan pada fungsi penelitian dan pengabdian 
masyarakat :

 Perencanaanpenelitian

 Sumber pendanaan penelitian

 Pelaksanaan penelitian



...lanjutan
 Penyusunan Draft Klasifikasi Arsip :

 3. Analisis Transaksi :

 Melakukan analisis transaksi untuk memberi bobot bagi setiap 
sub sub pokok masalah;

 Melakukan penilaian terhadap ketepatan penjabaran masing 
masing transaksi dengan tujuan organisasi;

 Memastikan semua transaksi yg hrs dijalankan oleh pencipta 
arsip telah tertampung dan terdaftar;

 Menganalisa dan menguji masing masing transaksi tidak 
bermakna ganda (tumpang tindih)



Contoh level transaksi 
fasilitatis

 Level transaksi pada kegiatan formasi pegawai :

 Usulan dari unit kerja

 Usulan formasi pegawai kepada menpan

 Persetujuan formasi  dari menpan

 Level transaksi  pada kegiatan RAPBN :

 Penyusunan RAPBN

 Penyampaian RAPBN kpd DPRRI

 Level transksi  pada kegiatan pengadaan barang :

 ATK

 Kendaraan dinas

 Tanah dan bangunan



Contoh level transaksi 
substatif

 Level kegiatan pada transaksi penerimaan mahasiswa baru:

 Daya tampung mahasiswa 

 Kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru

 Naskah soal test penerimaan mahasiswa barun

 Level kegiatan pada transaksi pada organisasi mahasiswa :

 Proses pembentukkan pengurus

 Pengangkatan pengurus

 Laporan pelaksanaan kegiatan

 Level kegiatan pada transaksi pelaksanaan penelitian  :

 Surat ijin penelitian

 Pengumpulan data

 Laporan penelitian



...lanjutan
 4. Skema Klasifikkasi :

 Menggambarkan tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari 
perencanaan,persiapan,pelaksanaan dan evaluasi;

 Bentuknya berjenjang  : dari pokok masalah, sub pokok masalah 
dan sub sub pokok masalah;

 Tertera nama judul fungsi (Primer), Kegiatan (Skunder), dan 
transaksi (tertier);

 Jenjang hirarki fungsi tidak selalu utuh (bisa hanya sampai 
skunder) atau utuh (sampai tertier). 



...lanjutan
 5. Teknis Penulisan:

 Unsur kelengkapan klasifikasi arsip minimal memuat nomor 
urut, kode klasifikasi,judul pokok masalah,sub masalah dan 
subsub pokok masalah;

 Judul pada pokok masalah berupa kode huruf atau kode angka

 KP untuk Kepegawaian (huruf)

 100 untuk Kepegawaian (angka)

 Judul pada sub Pokok masalah berupa kode angka yang 
dituangkan dalam 1 digit atau 2 digit sesuai kebutuhan

 KP.1 unt kegiatan formasi  Kepegawaian (1 digit)

 KP.01 unt kegiatan formasi Kepegawaian (2 digit)



...lanjutan
 Judul pada sub sub pokok masalah berupa kode angka yang 

dituangkan dalam 1 digit atau 2 digit atau  3 digit sesuai 
kebutuhan

 KP.1.1 unt kegiatan formasi dgn transaksi penerimaan pegawai      
(1 digit)

 KP.01.01 unt kegiatan formasi dgn transaksi penerimaan pegawai       
(2 digit)

 KP.001.001 unt kegiatan formasi dgn transaksi penerimaan 
pegawai       (3 digit)



...lanjutan
 Penggunaan Judul pada sub sub pokok masalah berupa kode 

angka yang dituangkan dalam 1 digit atau 2 digit atau  3 digit 
sesuai kebutuhan

 KP.1.1 unt kegiatan formasi dgn transaksi penerimaan pegawai      
(1 digit)

 KP.01.01 unt kegiatan formasi dgn transaksi penerimaan pegawai       
(2 digit)

 KP.001.001 unt kegiatan formasi dgn transaksi penerimaan 
pegawai       (3 digit)



...lanjutan
 Penggunaan penulisan kode pada pokok masalah :

 Jika satu kata fungsi, menggunakan huruf pertama pada 
awalan dan huruf pertama pada kata dasar Contoh :

 KePegawaian disingkat KP

 KeUangan disingkat KU

 PerLengkapan disingkat PL

 KeMahasiswaan disingkat KM

 Jika dua kata fungsi,menggunakan huruf  pertama pada kata 
dasar pertama dan kata dasar kedua,contoh :

 Penerimaan  Mahasiswa disingkat TM

 Penelitian dan PengAbdian Masyarakat disingkat TA 



...lanjutan
 Jika kode klasifikasi dalam bentuk huruf memiliki kesamaan 

antara satu pokok masalah dengan pokok masalah yg lain, maka 
dipergunakan konsonan pertama dan kedua pada kata dasar , 
contoh :

 PR dapat diartikan sebagai pokok masalah Perencanaan atau 
perumahan .

 Jika PeRencanaan menggunakan PR maka PeRuMahan dapat 
meggunakan PM

 Judul fungsi diberi kode(angka atau huruf Kapital dan singkatan 
sesuai fungsi ybs;

 Redaksi penulisan klasifikasi,contoh

 Naskah naskah yang berkaitan  tentang............

 Dokumen dokumen tentang...............  



Tanggung jawab Pencipta 
Arsip
 Pimpinan Pencipta Arsip bertanggung jawab 

menetapkan Klasisikasi Arsip berdasarkan Pedoman 
Penyusunan Klasifikasi Arsip;

 Penyusunan Klasifikasi Arsip dilaksanakan olleh Unit 
Kearsipan;

 Untuk membantu pellaksanaan penyusunan Klasifikasi 
Arsip dapatdibentuk Tim Penyusun Klasifikasi Arsip .



Contoh

Tabel Fungsi,Kegiatan dan Transaksi

NO Fungsi Kegiatan Transaksi

I.

1.

2. 

3.

Fasilitatif

Kepegawaian

Keuangan

Perlengkapan

Formasi Pegawai

Pengadaan Pegawai

RAPBN

Pengadaan Barang

Usulan dari unit kerja

Usulan formasi kepada Menpan

Persetujuan dari Menpan 

Pengumumam  penerimaan 

pegawai

Test wawancara

Pengajuan NIP ke BKN 

Penyusunan RAPBN

Penyampaian RAPBN ke DPRRI

ATK

Kendaraan Dinas

Tanah dan bangunan



Hal hal yang perlu diperhatikan 
(Ristekdikti)  :

 KA di lingkungan PT menggunakan sistem gabungan 
antara alfabet dan numerik;

 Kode Alfabet dalam KA terdiri dari 2 huruf untuk 
nama fungsi (Primer);

 Teknik penulisan kode numerik , klasifikasi arsip 
menggunakan dua digit angka dan diawali dengan 
kode “00”;

 Penggunaan numerik dua digit untuk kode skunder 
dan tertier .



....lanjutan  :

 KA untuk fungsi fasilitatif disusun berdasarkan 
kronologis fungsi fasilitatif;

 KA untuk fungsi substantif disusun berdasarkan 
kronologis kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

 KA, JRA,SKKAAD masing masing PTN Boleh tidak 
sama  (bertambah atau berkurang)dengan Lampiran 
Permenristekdikti nomor 23 tahun 2018    , 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing 
masing PTN.



KODE KLASIFIKASI

 Kode Klasifikasi Arsip adalah  tanda pengenal 
urusan atau masalah dalam bentuk angka, 
huruf atau keduanya.

 Sarana untuk mempermudah pengenalan 
klasifikasi arsip

 Sarana penghubung klasifikasi secara logis, 
sistematis

 Sarana mempermudah susunan dan urutan 
berkas dlm penyimpanan arsip.

 Unsur kode
 Angka ; abjad ; gabungan abjad dan angka

Instrumen Pengelolaan Arsip 55Pusdiklat Kearsipan



Contoh cara menuliskan kode klasifikasi 

Masalah Primer : HUBUNGAN MASYARAKAT

Masalah Sekunder : Protokoler

Masalah Tersier : Kunjungan

DITAMBAHKAN KODE  KLASIFIKASI MENJADI

Masalah Primer : HM HUBUNGAN MASYARAKAT

Masalah Sekunder : HM.01. Protokoler

Masalah Tersier : HM.01.01. Kunjungan



CONTOH KLASIFIKASI + KODE (Alpabet)

• KP – KEPEGAWAIAN

KP.A Penerimaan Pegawai

KP.B Pengangkatan Pegawai

KP.C Promosi

KP.C.A Kenaikan Pangkat/Golongan

KP.C.B Pengangkatan Dalam Jabatan

KP.C.C Kenaikan Gaji

KP.D Mutasi

KP.D.A Pemindahan/Alih Tugas

KP.D.B Tenaga Perbantuan

DST.   



CONTOH KLASIFIKASI + KODE (numerik)

• 800 – KEPEGAWAIAN

01 Penerimaan Pegawai (800.01)

02  Pengangkatan Pegawai

03  Promosi

01 Kenaikan Pangkat/Golongan
(800.01.01)

02 Pengangkatan Dalam Jabatan

03 Kenaikan Gaji

04  Mutasi

01 Pemindahan/Alih Tugas

02 Tenaga Perbantuan

DST.   



CONTOH KLASIFIKASI + KODE (alpanumerik)

• KP – KEPEGAWAIAN

KP.01 Penerimaan Pegawai

KP.02  Pengangkatan Pegawai

KP.03  Promosi

KP.03.01 Kenaikan Pangkat/Golongan

KP.03.02 Pengangkatan Dalam Jabatan

KP.03.03 Kenaikan Gaji

KP.04 Mutasi

KP.04.01 Pemindahan/Alih Tugas

KP.04.02 Tenaga Perbantuan

DST.   





Dasar Hukum
 UU Nomor  43 Tahn 2009 tentang Kearsipan;

 PP 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

 Perka ANRI yang terkait dengan Pedoman Retensi Arsip



Latar Belakang Penyusunan  
JRA,   :
• Kurangnya pemahaman atas pentingnya JRA;

• Kurangnya dukungan manajemen dlm pengelolaan arsip;

• Kurangnya pengetahuan tentang cara penyusunan JRA;

• JRA disusun tidak melalui prosedur yg berlaku;

• JRA merupakan salah satu instrumen yang harus dimiliki 
oleh PTN.



selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu 
penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 
keterangan yang berisi rekomendasi tentang 
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, 
dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan 
dan penyelamatan arsip. 
(Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009)

JADWAL RETENSI ARSIP



❑ Lembaga negara, pemerintahan daerah, 
perguruan tinggi negeri, serta BUMN 
dan/atau BUMD wajib memiliki JRA. 
(Pasal 48, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009)

❑ JRA ditetapkan oleh pimpinan lembaga 
negara, pemerintahan daerah, perguruan 
tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD 
setelah mendapat persetujuan/ 
pertimbangan Kepala ANRI.
(Pasal 53, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012)
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PENETAPAN JRA oleh :

 Pimpinan lembaga negara  bagi Lembaga negara 
setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI. 

 Gubernur bagi PEMDA  provinsi  setelah mendapat 
persetujuan Kepala ANRI. 

 Bupati/walikota bagi PEMDA kabupaten/kota  setelah 
mendapat persetujuan Kepala ANRI.

 Pimpinan perguruan tinggi bagi perguruan tinggi 
negeri setelah mendapat persetujuan Kepala 
ANRI . 

 Pimpinan  BUMN bagi pimpinan BUMN  setelah 
mendapat persetujuan Kepala ANRI. 



........lanjutan

 Pimpinan  BUMD provinsi bagi BUMD provinsi  setelah mendapat 
persetujuan Kepala ANRI. 

 Pimpinan Perusahaan Swasta bagi pimpinan perusahaan setelah 
mendapat pertimbangan kepala ANRI

 Pimpinan  Ormas/orpol,perseorangan bagi ormas/orpol/ 
perseorangan setelah mendapat pertimbangan Kepala ANRI.



RETENSI ARSIP 

 Retensi arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan 
pedoman retensi arsip. 

 Pedoman retensi arsip disusun oleh Kepala ANRI 
bersama dengan lembaga teknis terkait. 



a. Jenis/series arsip

b. Jangka  waktu penyimpanan (retensi) 

 retensi aktif umur/usia berkas di ruang 
kerja (unit pengolah)

 retensi inaktif umur/usia berkas di ruang 
arsip (record centre)

UNSUR JRA 
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c. Keterangan :
 Permanen, berkas/arsip disimpan 

selamanya karena memiliki nilai 
kesejarahan

 Musnah berkas/arsip yang dimusnahkan, 
setelah disimpan beberapa lama dan tidak 
memiliki nilaiguna

 Dinilai kembali, Dinilai ulang setelah 
beberapa lama, keputusan jalan tengah 
antara musnah atau permanen



CONTOH

JADWAL  RETENSI ARSIP KEPEGAWAIAN

NO JENIS ARSIP
RETENSI

KET.
AKTIF INAKTIF

1.

2.

penerimaan 
pegawai

Berkas 
Perorangan PNS

2 tahun

1 tahun setelah
penetapan 

berhenti/pensiun

2 tahun

9 tahun
tahun

Setelah 
penetapan 
pensiun 

Musnah

Musnah, 
kecuali 
pejabat 

eselon I dan 
pegawai lain 

yg terkait
peristiwa
nasional

Permanen



CONTOH

JADWAL  RETENSI ARSIP KEHUMASAN

NO JENIS ARSIP
RETENSI

KET.
AKTIF INAKTIF

1.

2.

3.

Pengumuman/ 
pemberitahuan

Pembuatan/ 
perubahan 
Lambang 
Daerah

Upacara

1 tahun

3 tahun

1 tahun

1 tahun

3 tahun

1 tahun

Musnah

Permanen

Musnah 



CONTOH

JADWAL  RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

NO JENIS ARSIP
RETENSI

KET.
AKTIF INAKTIF

1.

2.

3.

Statuta Perguruan 
Tinggi

Mahasiswa yang Drop 
Out

Pelaksanaan penelitian 

2 tahun

2 tahun

1 thn stlh  
pelaksanaan 
penelitian 

selesai

5 tahun

3 tahun

4 tahun

Permanen

Dinilai 
kembali, 

Musnah



MEIKANISME  PERSETUJUAN JRA 



Tata Cara Penetapaan JRA

 Penyusunan rancangan JRA

▪ Permohonan persetujuan / pertimbangan JRA; dan

 Pengesahan JRA.



Penyusunan Rancangan JRA

 Perencanaan dan pembahasan JRA

▪ Penyusunan rancangan JRA dilakukan oleh tim 
kerja; 

 Tim kerja sekurang kurangnya memuat unsur 
pimpinan unit kearsipan,unit pengolah, arsiparis 
dan atau pengelola arsip.



Perencanaan  JRA meliputi 
kegiatan :

Identifikasi tugas dan fungsi 
organisasi;

Pendataan arsip; 

Pembuatan rancangan JRA.



lanjutan

 Identifikasi tugas dan fungsi  guna pendataan arsip 
dilaksanakan secara komprehensif dan tepat;

 Pendataan arsip dilaksanakan melalui inventarisasi 
jenis arsip yang tercipta di unit pengolah; 

 Inventarisasi jenis arsip mencantumkan usulan 
retensi arsip dan keterangan arsip guna pembuatan 
rancangan JRA.



Pembahasan JRA :

 Pembahasan untuk menentukan jenis arsip, retensi dan 
keterangan;

 Jenis arsip dalam JRA terdiri dari series,berkas dan isi berkas;

 Pencantuman retensi arsip dan keterangan arsip dalam JRA 
dilakukan pada level berkas; 

 Penentuan retensi arsip dan keterangan arsip berdasarkan 
pd Pedoman Retensi arsip yg ditetapkan oleh Kepala ANRI;

 Pembagian porsi antara retensi arsip aktif dan inaktif 
berdasarkan kepentingan unit pengolah dan unit kearsipan;

 Penentuan keterangan dilakukan untuk menentukan 
rekomendasi /nasibakhir arsip(musnah atau permanen atau 
dinilai kembali)



Tata Cara Permohonan Persetujuan JRA

• Pimpinan Lembaga Negara / BUMN / PTN
mengajukan permohonan persetujuan rancangan JRA 
kepada Ka. ANRI secara tertulis melalui surat yang
dilampiri dengan Rancangan JRA Lembaga
Negara/BUMN/PTN dalam bentuk  hardcopy dan 
softcopy. Pada setiap halaman hardcopy diparaf oleh 
kepala unit kearsipan dan pada halaman terakhir
diparaf oleh pimpinan unit yang membidangi fungsi 
administrasi (Sekjen. / Sestama Sekper) dll;

• Rancangan JRA memuat kolom nomor,jenis arsip,retensi aktif, 
retensi inaktif dan keterangan



…….lanjutan

 Direktur Kearsipan Pusat mendisposisikan 
Rancangan JRA kepada Kasubdit Pusat I 
(Kementrian/ Lembaga), Kasubdit Pusat II (BUMN) 
Kasubdit Pusat III ( PTN) untuk mengkoordinir 
pembahasan persetujuan JRA dengan lembaga 
yang mengajukan permohonan persetujuan JRA;

 Kasubdit Pusat (I,II,III) menugaskan Arsiparis Madya 
dan Arsiparis Muda untuk melakukan pembahasan 
dan penelaahan atas Rancangan JRA  



…….lanjutan

• Apabila Rancangan JRA telah selesai dibahas dan ditelaah
oleh Arsiparis, secara hirarki diajukan ke Kasubit
Pusat,diteruskan ke Direktur Kearsipan Pusat ,Deputi
Bidang Pembinaan Kearsipan, dan akhirnya untuk
dimintakan persetujuan oleh Ka. ANRI.

• Apabila Rancangan JRA telah sesuai dengan pedoman
Retensi Arsip dan kaidah kearsipan maka Ka ANRI 
memberikan Rancangan JRA tsb.

• Surat Persetujuan dan Lampiran JRA siap dikirimkan ke
instansi yang mengajukan persetujuan JRA dalam bentuk
bentuk hardcopy dan sofcopy.



catatan

 Pertinggal Lampiran JRA yang ada di ANRI, pada 
setiap halaman hardcopy diparaf oleh para 
Arsiparis yang menelaah dan membahas,Kasubdit 
Pusat,Direktur Kearsipan Pusat, dan dan pada 
halaman terakhir diparaf oleh ,Deputi Bidang 
Kearsipan Kearsipan.

 Khusus untuk PTN dan Sekolah Tinggi Kedinasan 
Persetujuan dan Lampiran JRA ditembuskan 
kepada Kementrian/Lembaga  yang ada di atasnya 
(Kemristekdikti/Kementrian Agama/dll)  



Pengesahan /Penetapan JRA
JRA disahkan/ditetapkan oleh 

pimpinan lembaga negara 
/BUMN/PTN setelah mendapat 

persetujuan ka ANRI 



lanjutan

• Pengesahan /penetapan JRA oleh 
pimpinan lembaga 
negara/pemda/PTN/BUMN/BUMD 
dalam bentuk peraturan atau 
penetapan pimpinan ;

• Salinan peraturan/ penetapan JRA 
disampaikan kepadaKa.  ANRI sebagai 
tembusan.



PERSETUJUAN 

DAN PENETAPAN JRA 

Dukungan &

Persetujuan 

Pimpinan

Penunjukkan 

Personal

Penentuan 

Jenis Arip sesuai 

bobot informasi dan 

nilai guna 

Pembahasan 

JRA dg ANRI 

Persetujuan Ka 

ANRI 

Pengajuan 

Lembaga ka 

ANRI 

Penetapan JRA 

oleh pimpinan 

lembaga 



IMPLEMENTASI JRA DALAM 

PENYUSUTAN ARSIP 



MENGAPA HARUS MENGGUNAKAN JRA

 Pada hakekatnya, arsip dinamis tidak abadi , 
sehingga tidak perlu di tumpuk/di simpan terus 
menerus.

 Untuk ef i siensi tempat penyimpanan arsip dinamis  
(aktif & inaktif).

 Memudahkan kegiatan penilaian & pemilahan arsip 
dinamis pada saat penyusutan.

 J aminan prosedur yang legal & formal serta 
terhindar dari jeratan sanksi.

 Penyelamatan dini arsip yang memiliki nilai guna 
sekunder (kesejarahan).



Penyusutan

Arsip

Penyerahan arsip

statis

Pemindahan arsip

inaktif

Pemusnahan

arsip

dari  unit pengolah  

ke unit kearsipan

yang telah habis retensi & 

yang tidak memiliki 

nilaiguna, dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perUUan

oleh pencipta arsip 

kepada lembaga 

kearsipan

UU No. 43 Th. 2009 Psl. 49 



ALUR PENYUSUTAN ARSIP

Central File

(UK/Pengolah)

Pengelolaan Arsip

Aktif 

Records Center (Unit Kearsian: Pusat Arsip)

Pengelolaan Arsip inaktif

ANRI 

Pengelolaan Arsip Statis

Central File

(UK/Pengolah)

Pengelolaan Arsip

Aktif

Central File

(UK/Pengolah)

Pengelolaan Arsip

Aktif



Teknik pemindahan arsip inaktif
dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan

PENYELEKSIAN

PENDAFTARAN

PENATAAN FISIK

PELAKSANAAN

BERITA ACARADAFTAR ARSIP

JRA (koordinasi 
Unit Pengolah 
dengan Unit 

Kearsipan 



Contoh Penyusutan Arsip (pemindahan arsip in aktif ) 

93

UK UP

❑Daftar arsip
inaktif
❑BA 
Pemindahan
Arsip Inaktif

JRA 



Teknik Pemusnahan arsip

Penyeleksian

Pembuatan daftar arsip usul musnah

Penilaian oleh PPA

Persetujuan Kepala ANRI 

Penetapan Pimpinan Pencipta Arsip

Pelaksanaan pemusnahan Arsip

1.Keputusan pembentukan
PPA 

2. Notulen Rapat PPA 
3. Surat Pertimbangan PPA
4. Surat Persetujuan Pimp

Pencipta Arsip
5. Keputusan Pimp PA ttg

Pelaksanaan PA    
6.  Berita acara
7.  Daftar arsip
8.  Dilaksanakan

secara total
9.  Disaksikan min.

2 pejabat
bidang hukum/
pengawasan  ()

JRA(koordinasi dengan Unit 
Kearsipan) 

Persetujuan Ka ANRI

Kepala ANRI 

Pembentukan Panitia Penilai Arsip



Contoh Penyusutan Arsip (Pemusnahan Arsip)  

❖ Sesuai dengan Perka

ANRI Nomor 37 Tahun 2016
tentang Penyusutan Arsip

❖ Berpedoman pada Jadwal
Retensi Arsip

❖ Pemusnahan
menggunakan Mesin cacah /
dilebur / dibakar sampai
fisik dan informasi tidak
dikenali lagi

❖ Penyerahan Arsip Statis
ke ANRI

JRA



Teknik Penyerahan arsip

Penyeleksian

Pendaftaran

Penilaian PPA

Pemberitahuan

Verifikasi ANRI

Pelaksanaan

Berita acaraDaftar arsip

JRA( berkoordinasi 
dengan Unit 
Kearsipan )

Penetapan  pimpinan LN 



Contoh Penyusutan Arsip (Penyerahan Arsip)  

JRA



Catatan :
 Untuk efesiensi pengelolaan arsip, retensi arsip 

yg berketerangan” masuk berkas perseorangan “ 
kolom retensi arsip inaktifnya dikosongkan  dan 
retensi aktifnya minimal 2 tahun;

 Bagi PTN yg sdh menggunakan aplikasi SIKD 
harus menginput data retensi baik aktif maupun 
inaktif dalam bentuk kuantitatif  (contoh : KHS 
selama menjadi mahasiswa (maks 6/ 7 tahun)  
(Primer);





Dasar Hukum
 UU Nomor  43 Tahn 2009 tentang Kearsipan;

 PP 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 43 
Tahun 2009 tentang Kearsipan; 

 Perka. ANRI Nomor 17 Tahun 20112 tentang Pedoman 
Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip 
Dinamis.



Latar Belakang Penyusunan  SKKAAD  :
 Sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta 

arsip  dan publik dalam mengakses arsip ;

“ Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi
pengguna yang berhak” (Pasal 24 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)

“ Setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses 
oleh setiap pengguna informasi publik” (Pasal 2 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik)

 SKKAAD merupakan salah satu instrumen wajib yang harus 
dimiliki oleh pencipta arsip;



Prinsip Dasar SKKAAD :

 SKKAAD  wajib dimiliki oleh  Pencipta Arsip;

 SKKAAD disusun berdasarkan peraturan yang terkait 
dengan suatu lembaga/instansi;

 SKKAAD merupakan acuan dasar dalam menyediakan 
arsip bagi pengguna arsip yang berhak dalam suatu 
lembaga/ instansi.



Prinsip Dasar Klasifikasi Keamanan Arsip 

Dinamis :

 Memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul 
jika informasi yang terdapat dalam aksip dinamis 
disalahgunakan oleh pihak pihak yg tdk berhak dgn tujuan 
dan kepentingan yg tdk sah;

 Pengklasifikasian keamanan arsip dinamis harus 
dituangkan alam suatu ketetapan pimpinan berupa 
pernyataan tertulis yg disertai alasan sebagai dasar 
pertimbangan dalam menentukan tingkat klasifikasi..



Prinsip Dasar Akses Arsip Dinamis :

 Penganksesan arsip dinamis hanya dapat dilakukan oleh 
pejabat dan staf yag mempunyai kewenangan untuk akses;

 Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mengakses 
arsip yang dibuat oleh pejabat atau staf dibawahnya sesuai 
dengan hirarki kewenangnya dalam struktur organisasi;

 Pejabat atau staf yang lebih rendah kedudukannya tidak 
dapat mengakses arsip yag dibuat oleh pejabat diatasnya 
kecuali sebelumnya telah diberikan ijin oleh pejabat yag 
berwenang..



Klasifikasi keamanan arsip dinamis =
Penggolongan/pengkategorian arsip dinamis
berdasarkan tingkat keseriusan dampak yang 
ditimbulkan terhadap kepentingan dan 
keamaman negara, publik dan perseorangan

Level akses arsip dinamis

adalah pengkategorian pengaturan
ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari
kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta
arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip



• Penggunaan arsip dinamis  adalah kegiatan 
pemanfaatan dan penyediaan arsip dinamis 
bagi kepentingan pengguna arsip yang 
berhak. 

• Penggunaan arsip dinamis  dilakukan untuk 
memenuhi kepentingan dalam kegiatan 
perencanaan, pengambilan keputusan, 
layanan kepentingan publik, perlindungan 
hak, atau penyelesaian sengketa. 

• Penggunaan arsip dinamis  dilaksanakan 
berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan 
akses arsip. 



▪ Yang dimaksud dengan “pengguna yang berhak” 
adalah setiap orang atau badan hukum yang 
memiliki akses terhadap arsip yang didalamnya 
terkandung informasi publik yang tidak dikecualikan 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 
mengatur tentang keterbukaan informasi publik. 

▪ Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil 
dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta 
keberadaan sarana bantu untuk mempermudah 
penemuan dan pemanfaatan arsip. 

PENGGUNA YANG BERHAK 



Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan 
aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan 
informasinya sebagai dasar untuk menentukan 
keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka 
melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan 
pengguna dalam pelayanan arsip. 
Klasifikasi keamanan dan akses arsip ditentukan 
berdasarkan sifat arsip yang dapat di akses terdiri atas: 
a. arsip yang bersifat terbuka; dan 
b. arsip yang bersifat tertutup. 

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN 

DAN AKSES ARSIP 



“ Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi
pengguna yang berhak” (Pasal 24 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)

“ Setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat 
diakses oleh setiap pengguna informasi publik”
(Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Tata cara menyusun klasifikasi keamanan dan akses arsip: 
Peraturan Kepala ANRI Nomor 17 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pembuatan  Sistem  Klasifikasi Keamanan dan 
Akses Arsip Dinamis



JENIS INFORMASI PUBLIK
(berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik)

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 
secara berkala; 

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta 
merta; 

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; 

4. Informasi yang dikecualikan; 



I NFORMASI YANG WAJ IB 

DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN 

SECARA BERKALA :

a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;

b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan 
publik terkait ;

c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/ atau

d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.



I NFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN 

SECARA SERTA-MERTA :
a. Badan publik wajib mengumumkan secara 

serta-merta suatu informasi yang dapat 
mengancam hajat hidup orang banyak 
dan ketert iban umum.

b. Kewajiban menyebarluaskan informasi 
publik tersebut disampaikan dengan cara 
yang mudah dijangkau oleh masyarakat 
dan dalam bahasa yang mudah dipahami.



INFORMASI YANG WAJ IB 

TERSEDIA SETIAP SAAT :
a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah 

penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;

c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan 
pengeluaran tahunan badan publik;

e. Perjanj ian badan publik dengan pihak ket iga;

f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam 
pertemuan yang terbuka untuk umum;

g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan 
pelayanan masyarakat ; dan/ atau

h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik 
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.



1. Informasi yang dapat membahayakan negara;

2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan 
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ 
atau

5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau 
didokumentasikan.

INFORMASI PUBLIK YANG 

TIDAK DAPAT DIBERIKAN OLEH 

BADAN PUBLIK :



Instrumen Pengelolaan Arsip 115Pusdiklat Kearsipan



1. 

Penentuan 
Klasifikasi 

Keamanan dan 
Hak Akses

2. 

Pencantuman 
Klasifikasi 

Keamanan dan 
Hak Akses pada

kolom daftar

3. 

Pencantuman 
dasar 

pertimbangan

4. 

Menentukan 
unit pengolah 

5. 

Pengesahan 
oleh Pimpinan 

Organisasi

• Aspek ketentuan 
peraturan 
perundang-undangan 
dan NSPK

• analisis fungsi
• Aspek analisis risiko; 

untuk mengetahui 
alasan mengapa arsip 
dikategorikan pada 
tingkat/derajat klasifikasi 
keamanan sangat 
rahasia, rahasia dan 
terbatas.

unit yg bertanggung 
jawab terhadap 
keamanan fisik dan 
informasi arsip yang 
dikategorikan sangat 
rahasia, rahasia dan 
terbatas. 

Pimpinan pencipta 
arsip yg berwenang 
mengesahkan 
SKKAAD



Nomor 
Kode 

Klasifikasi 
Jenis Arsip 

Klasifikasi 
Keamanan 

Hak 
Akses 

Dasar 
Pertimbangan 

Unit Pengolah 

1. TM.01.02 Daya tampung 
mahasiswa

terbuka Es III/ 
IV

- Unit yg 
membidangi 
akademik

2. KM.02.02 Nilai UAS Rahasia Es IIIs / 
IV

Pribadi Unit yg 
membidangi 
kemahasiswaan

3 TM.02.03 Naskah soal ujian Rahasia ES III/IV Mengungka
pkan rahasia 
badan 
publik

CONTOH PENGISIAN:
DAFTAR  KLASIFIKASI  KEAMANAN DAN  AKSES  ARSIP  DINAMIS

PADA UNIVERSITAS ......





 Organisasi Kearsipan terdiri atas: 

 Unit Kearsipan ; dan 

 Lembaga Kearsipan 



 Unit Kearsipan wajib dibentuk oleh :

 Lembaga Negara;

 Pemerintah Daerah

 Perguruan Tinggi Negeri

 Badan Usaha Milik Negara

 Badan Usaha Milik Daerah

 Lembaga Kearsipan terdiri atas :

 ANRI,

 Arsip daerah provinsi,

 Arsip daerah kab./kota, 

 Arsip PTN



PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI  PERGURUAN TINGGI 

UU No. 43 TAHUN 2009 DAN PP No.28 TAHUN 2012 

UNIT PENGOLAH

Menyimpan Arsip
Aktif

UNIT KEARSIPAN 

Menyimpan Arsip
Inaktif

LKPT 

Melestarikan
ArsipStatistis

D
A

F
T

A
R

 A
R

S
IP

 
A

K
T

F
 

K
L

A
S

IF
IK

A
S

I A
R

S
IP

 

Memindahkan Arsip Inaktif

Pemberkasan

Arsip Aktif
UK II 

Penataan  

Arsip  Inaktif 

di bawah 10 

tahun  

UK I – LKPT  

Penataan

Arsip Inaktif

di 10 tahun ke

atas

ALIH MEDIA 

UK II MELAPOR UKI 

UK I MELAPOR PIMPINAN PT  

Menyerahkan Arsip statis

Pemindahan arsip 

inaktif 10 tahun ke 

atas  UP koordinasi 

dengan UKII 

Sulist



PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI  PERGURUAN TINGGI 

UU No. 43 TAHUN 2009 DAN PP No.28 TAHUN 2012 

UNIT PENGOLAH

Bidang Akademik FK 
UNAIR

UNIT KEARSIPAN 

Bag. TU FK UNAIR

LKPT 

Kantor  Arsip UNAIR

D
A

F
T

A
R

 A
R

S
IP

 
A

K
T

F
 

K
L

A
S

IF
IK

A
S

I A
R

S
IP

 

Memindahkan Arsip Inaktif

Pemberkasan Arsip

Aktif
UK II 

Bag. TU FK 

UNAIR

UK I – LKPT

Kantor Arsip

UNAIR

ALIH MEDIA 

UK II MELAPOR UK I 

UK I MELAPOR PIMPINAN PT  

Menyerahkan Arsip statis

Pemindahan arsip inaktif 10 

tahun ke atas  UP koordinasi 

dengan UK II

(Bid. Akademik FK Koordinasi 

dengan Bag. TU. FK)

Sulist




