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ARSIP VITAL



Dasar hukum program arsip vital

 UU.No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

 PP.No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU.No. 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan.

 PerKa.ANRI No.06 Tahun 2005 tentang Pedoman
Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan
Dokumen/Arsip Vital Negara Terhadap Musibah/Bencana.



Arsip vital menurut UU

 UU.No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
“Arsip yang keberadaannya merupakan prasyarat

dasar bagi kelangsungan operasional pencipta
arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak
tergantikan apabila rusak atau hilang.”



UU 43 Tahun 2009 Pasal 56 menyatakan:

1. Lembaga negara, pemerintahan daerah,perguruan
tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD wajib
membuat program arsip vital.

2. Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. identifikasi;
b. pelindungan dan pengamanan; dan
c. penyelamatan dan pemulihan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai program arsip vital
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan peraturan kepala ANRI.



 KepKa.ANRI No.06 Tahun 2005 tentang Pedoman
Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan
Dokumen/Arsip Vital Negara Terhadap Musibah/ bencana

“Dokumen/Arsip Vital Negara untuk selanjutnya disebut arsip
vital adalah informasi terekam yang sangat penting dan
melekat pada keberadaan dan kegiatan organisasi yang di
dalamnya mengandung informasi mengenai status hukum,
hak dan kewajiban serta asset (kekayaan) instansi. Apabila
dokumen/arsip vital hilang tidak dapat diganti dan
mengganggu/menghambat keberadaan dan pelaksanaan
kegiatan instansi.”

Arsip vital menurut KepKa.ANRI



Apakah arsip vital itu?
kriteria:
 Merupakan prasyarat bagi keberadaan instansi,

karena tidak dapat digantikan dari aspek
administrasi maupun legalitasnya;

 Sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan
operasional kegiatan instansi karena berisi
informasi yang digunakan sebagai rekonstruksi
apabila terjadi bencana;

 Berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan
(asset) instansi;

 Berkaitan dengan kebijakan strategis instansi.



ARSIP TERJAGA

Arsip Terjaga adalah arsip negara yang
berkaitan dengan keberadaan dan
kelangsungan hidup bangsa dan negara yang
harus dijaga keutuhan, keamanan dan
keselamatannya.



ARSIP TERJAGA

Diklasifikasikan sebagai arsip tingkat/kelas
satu.
Arsip Terjaga merupakan  arsip dinamis,

tercipta dalam berbagai macam bentuk
media, tergantung dengan tugas dan fungsi
organisasi.



ARSIP TERJAGA VS ARSIP VITAL

Arsip Terjaga sudah pasti arsip vital

Arsip Vital belum tentu arsip terjaga



PENGELOLAAN ARSIP VITAL



Penanggungjawab Program Arsip Vital di Lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM

(Permenkumham No. 23 Tahun 2017
 Unit Pengolah setingkat Eselon II

(Sekretaris unit utama/ Kepala Biro/ Direktur/
Kepala Pusat/ Kepala Kantor Wilayah)

 Unit setingkat Eselon III pada unit pelaksana
teknis (Kepala Unit Pelaksana Teknis)

 Dikelola di central file masing-masing dengan
menunjuk pengelola arsip vital melalui surat
penugasan)



Bagaimana mengelola arsip vital?

 Mengidentifikasi dan mendokumentasikan arsip
vital;

 Menentukan standar perlindungan arsip vital;

 Menjamin arsip vital menjadi prioritas
penyelamatan selama terjadi bencana.



Apakah Program Arsip Vital? (PP 28/2012)
Tindakan dan prosedur yang sistematis dan terencana
yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat
darurat atau setelah terjadi musibah, yang meliputi:

a. Identifikasi;

b. Pelindungan dan pengamanan;

c. Penyelamatan dan pemulihan.

PROGRAM ARSIP VITAL dilaksanakan dalam satu
kesatuan sistem pencegahan dan penanggulangan
bencana.



Apakah Program Arsip Vital?

PEMELIHARAAN ARSIP VITAL:
 Dilaksanakan berdasarkan program arsip

vital;
 Menjadi tanggung jawab pimpinan unit

pengolah;
 Menjadi kesatuan dengan pengelolaan arsip

aktif.



PENGELOLAAN
ARSIP TERJAGA

Kegiatan identifikasi, pemberkasan,
pelaporan dan penyerahan arsip terjaga
yang dilaksanakan oleh pencipta arsip.



1. Menyediakan informasi untuk menjalankan
bisnis/urusan pada saat keadaan darurat, dan setelah
itu memulai kembali bisnis/urusan yang normal.
(Contingency Plan & Disaster Recovery)

2. Mengidentifikasi dan melindungi arsip yang paling
penting yang berkaitan dengan hak-hak hukum dan
keuangan organisasi dan/atau pihak lain yang
berhubungan dengan kegiatan organisasi tersebut.

Tujuan Program Arsip Vital



TUJUAN
PROGRAM ARSIP VITAL

• Menetapkan arsip vital;
• Menetapkan orang/unit yang bertanggungjawab

terhadap program arsip vital;
• Identifikasi resiko yang potensial;
• Analisis dan klasifikasi arsip vital;
• Mendisain metode pelindungan yang tepat;
• Seleksi fasilitas penyimpanan arsip vital yang tepat;
• Mengembangkan prosedur operasional;
• Audit dan uji coba prosedur program.



SASARAN PROGRAM ARSIP VITAL?

1. Menjamin ketersediaan arsip kegiatan operasional
organisasi selama keadaan darurat ;

2. Melindungi dan memelihara arsip yang berisi
informasi tentang hak dan kepentingan organisasi dan
pihak lainnya;

3. Menjamin bahwa arsip vital dievaluasi dalam rangka
melindungi hak dan kepentingan di atas bukan pada
nilai gunanya sebagai arsip permanen;



4. Menyusun teknis pengawasan untuk menjamin
arsip vital yang dibutuhkan tersedia di lokasi
penyimpanan lain;

5. Menjamin bahwa arsip vital akan mudah ditemukan
kembali dan dalam kondisi yang siap digunakan;

6. Menjamin bahwa jalan masuk (findings aids) yang
diperlukan tersedia di lokasi-lokasi yang telah
ditentukan;

7. Menjamin bahwa inventaris arsip vital di atas siap
diakses.

SASARAN PROGRAM ARSIP VITAL? (2)



Organisasi harus melakukan:

a. Inventarisasi, identifikasi/seleksi arsip vital;
b. Merancang sistem pengelolaan arsip vital;
c. Merancang sistem penyimpanan arsip vital;
d. Merancang metode perlindungan;
e. Membuat Daftar Induk Arsip Vital;
f. Menunjuk otoritas pengelola arsip vital
g. Penggunaan IT dalam mengelola arsip vital.



Dukungan &
Persetujuan

Top Mgt

Penunjukkan
Personal

Penentuan
Jenis Arsip Vital

Penentuan
Lokasi

Penyimpanan

Penentuan
Metode

Pelindungan

Langkah-langkah
Perencanaan

Program
Arsip Vital



1. Analisis (Fungsi) Organisasi

Analisis organisasi dilakukan untuk menentukan unit-unit
kerja yang memiliki potensi menciptakan arsip vital.
Analisis organisasi dilakukan melalui pendekatan analisis
fungsi dan analisis substansi informasi.

Misi (tujuan) organisasi

Fungsi

Kegiatan

Bukti Transaksi

Bagaimana mengidentifikasi
arsip vital?



Arsip Vital

Arsip Penting

Arsip Berguna

Arsip Tidak
Berguna

2. Pendataan

Pendataan atau survei merupakan teknik pengumpulan
data tentang arsip vital.



3. Pengolahan Hasil Pendataan

 Hasil pendataan arsip vital dari unit-unit kerja
diolah oleh suatu tim, yang dimaksudkan agar
memperoleh kepastian bahwa hasil identifikasi
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

 Pengolahan dilakukan berdasarkan kriteria arsip
vital dengan disertai analisis hukum dan analisis
risiko.



a. Analisis Hukum

1) Apakah arsip tersebut secara legal mengandung hak
dan kewajiban atas kepemilikan negara/warga
negara?

2) Apakah hilangnya arsip tersebut dapat menimbulkan
tuntutan hukum terhadap individu atau organisasi?

3) Apakah arsip yang mengandung hak-hak hukum
individu/organisasi seandainya hilang duplikasinya
harus dikeluarkan dengan pernyataan di bawah
sumpah?



b. Analisis Risiko

Analisis risiko dilakukan terhadap arsip-arsip yang
tercipta pada organisasi atau unit kerja yang
dianggap vital melalui cara penafsiran kemungkinan
kerugian yang akan ditimbulkan.

Berapa lama waktu
yg dibutuhkan untuk
merekonstruksi?

Berapa lama waktu
tidak produktif?

Berapa banyak
kesempatan yang
hilang?

Berapa besar
kerugian?



4. Penentuan Arsip Vital

 Penentuan arsip vital merupakan proses lanjutan
dari kegiatan pengolahan data.

 Sebelum melakukan penentuan arsip vital terlebih
dahulu dilakukan pengujian terhadap kesesuaian
antara kriteria arsip vital dengan hasil analisis
organisasi dan analisis pendataan, sehingga dapat
ditentukan jenis-jenis arsip vital di instansi yang
bersangkutan secara pasti.







Contoh Arsip Vital (yang berkaitan dengan hak-hak)

1. Piutang;

2. Keamanan sosial;

3. Pembayaran gaji;

4. Pensiun;

5. Asuransi;

6. Arsip yang berhubungan dengan kontrak, kredit, dan
obligasi;

7. Dokumentasi sistem untuk setiap sistem informasi
yang dirancang sebagai arsip yang dibutuhkan untuk
melindungi hak.



Contoh Arsip Vital
a. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah
1) Kebijakan strategis (keputusan dan peraturan pimpinan

instansi pemerintah) selama masih berlaku;
2) MOU dan perjanjian kerja sama yang strategis baik dalam

maupun luar negeri selama masih berlaku;
3) Arsip aset negara (sertifikat tanah, BPKB, gambar gedung,

dll);
4) Arsip hak paten dan copy right;
5) Berkas perkara pengadilan;
6) Personal file;
7) Arsip batas wilayah negara, antar provinsi atau antar

kabupaten/kota;
8) dokumen pengelolaan keuangan negara.



b. Perusahaan (BUMN/BUMD, Swasta)

1) Kebijakan perusahaan;

2) RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);

3) Dokumen aset perusahaan (sertifikat tanah, BPKB, gambar
gedung, blue print, dll);

4) Akte pendirian;

5) Risalah rapat direksi/komisaris;

6) Gambar teknis;

7) Piutang;

8) Saham/obligasi/surat berharga;

9) Neraca rugi laba.



c. Perbankan

1) Kebijakan perbankan;

2) Dokumen nasabah;

3) Dokumen kreditor termasuk agunan;

4) RUPS;

5) Risalah rapat direksi;

6) Dokumen desain sistem dan produk perbankan;

7) Dokumen merger;

8) Dokumen aset perusahaan/bank (sertifikat, BPKB, gambar
gedung, dll).



d. Asuransi

1) Kebijakan di bidang asuransi;

2) Akte pendirian perusahaan;

3) Dokumen polis;

4) RUPS;

5) Risalah rapat direksi;

6) Dokumen aset
perusahaan/asuransi (sertifikat,
BPKB, gambar gedung, dll).



e. Lembaga Pendidikan Tinggi

1) Arsip kemahasiswaan;

2) Kurikulum;

3) Hasil penelitian inovatif;

4) Register mahasiswa;

5) Arsip ijazah.

f. Rumah Sakit

1) Arsip rekam medis (medical records).



Form Survei Arsip Vital
Unit Kerja: Bagian Kepegawaian

NO KODE A
RSIP

JENIS/
SERIES
ARSIP

LOKASI AKTIF INAKTIF METODE
PLINDUNGN

1. KP.03 02 Personal
file pegawai
biasa

R10 Lt2
Gd.A

Selama
menjadi
pegawai

Setelah
hak ahli
warisnya
habis

Lemari besi

2. KP.03 02 Personal file
pegawai
eselon II ke
atas

R10 Lt2
Gd.A

Selama
menjadi
pegawai

2 thn stlh
pensiun

Lemari besi



Form Survei Arsip Vital
Unit kerja: Bagian Umum

NO. KODE
ARSIP

JENIS /
SERI ARSIP LOKASI AKTIF INAKTIF METODE

PERLIND.
1. UM.10.05 Setifikat tanah R100102 Selama

kepemilika
n melekat

- Lemari
besi

2. UM 20 IMB R10 0102 Selama
gdg
berdiri

- Lemari
besi

3. UM 30 Ijin Operasional R10 0103 Selama
ijin
berlaku

2 th stlh
ijin selesai

Lemari
besi

4. UM 40 Instalasi Listrik R100104 Selama
instalasi
blm
diganti

2 th stlh
instalasi
diganti

Lemari
besi



5.   Penyusunan Daftar Arsip Vital

Setelah penentuan arsip vital, langkah selanjutnya
adalah menyusun daftar arsip vital yang berisi informasi
tentang arsip vital yang ada pada organisasi ke dalam
bentuk formulir yang memiliki kolom-kolom sbb:

a. Nomor : Diisi dengan nomor urut arsip vital.
b. Jenis Arsip: Diisi dengan jenis arsip vital yang telah ditata.
c. Unit Kerja: Diisi dengan nama unit kerja asal arsip vital.
d. Kurun Waktu: Diisi dengan tahun arsip vital tercipta.
e. Media: Diisi dengan jenis media rekam arsip vital.

f. ……



f. Jumlah : Diisi dengan banyaknya arsip vital.

g. Jangka Simpan: Diisi dengan batas waktu sebagai
arsip vital.

h. Metode Penyimpanan: Diisi dengan metode
pelindungan sesuai dengan kebutuhan masing-
masing media rekam yang digunakan.

i. Lokasi Simpan: Diisi dengan tempat arsip tersebut
disimpan.

j. Keterangan: Diisi dengan informasi spesifik yang
belum/ tidak ada dalam kolom yang tersedia.



6.   Daftar Arsip Vital (Permenkumham No. 23 Tahun 2017)

Daftar arsip vital adalah daftar yang sekurang-
kurangnya memuat kolom-kolom sbb:

a. Nomor urut;
b. Kode klasifikasi;
c. Deskripsi arsip vital;
d. Tahun;
e. Volume arsip;
f. Tingkat keaslian;
g. Keterangan.



Daftar Arsip Vital
Harus berisi:
1. Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap series arsip

atau sistem informasi elektronik yang berisi informasi vital;
2. Judul series arsip atau sistem informasi yang berisi informasi

vital;
3. Penjelasan apakah series atau sistem tersebut merupakan

arsip vital untuk kegiatan darurat atau berkaitan dengan
hak;

4. Media penyimpanan arsip vital;
5. Lokasi penyimpanan fisik kopi series arsip atau sistem;
6. Periodisasi pembaruan/penambahan arsip vital.





Strategi  Pengelolaan Arsip Vital
1. Menilai Sistem yang Ada

Menentukan di mana arsip vital disimpan dan
bagaimana arsip tersebut dikelola oleh organisasi,
serta apakah pengelolaan tersebut dapat
ditingkatkan, dengan meneliti dan
mempertanyakan:

Arsip vital apa saja yang dikelola di dalam sistem?



 Bagaimana arsip vital saat ini diidentifikasi dan
dikelola dalam sistem tersebut?

 Apakah pengelolaan arsip vital dalam sistem sudah
sesuai?

 Apakah rancangan pemulihan bencana sudah
ada dalam sistem tersebut?

 Apakah kebijakan dan prosedur
pendokumentasian sudah sesuai merefleksikan
ketentuan pengelolaan arsip vital, termasuk
back up, relokasi ketentuan?



 Apakah penanganan penyimpanan arsip
sudah sesuai? Apakah lokasi penyimpanan
fisik arsip dapat dikontrol?

 Apabila arsip vital ternyata belum dikelola dengan
baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah
sebagai berikut.



Metodologi praktis
mengelola arsip vital

1. Identifikasi Strategi Pengelolaan Arsip

Informasi yang telah dikumpulkan mengenai
organisasi dan arsip vital yang ada digunakan untuk
menentukan kombinasi kebijakan, desain, standar,
serta strategi implementasi untuk mengidentifikasi
dan mengelola arsip vital.

Gunanya untuk menyusun berbagai strategi untuk
melindungi arsip vital.



2. Mendesain Sistem Pengelolaan Arsip

Mendesain strategi yang telah ditetapkan
sebelumnya, dan memastikan bahwa arsip vital
teridentifikasi dan terlindungi dalam sistem.

Misalnya: rancangan menghadapi bencana, bahan-
bahan pelatihan, manual prosedur dan desain
bagaimana metode pelindungan, serta kapan perlu
dikaji ulang.

Gunanya agar dapat mengelola arsip vital dengan
baik.



3. Implementasi Sistem Pengelolaan Arsip

 Program arsip vital harus diimplementasikan
secara efektif.

 Staf perlu diberikan pelatihan sesuai dengan
tanggung jawabnya dan teknik mengelola bencana
dengan menekankan pada perlindungan arsip vital.

 Metode perlindungan juga perlu
diimplementasikan secara benar.



4. Meninjau Kembali Implementasi

 Ketentuan vital untuk suatu organisasi selalu
berubah, terutama ketika proses bisnis yang
baru diberlakukan atau tanggung jawab
fungsional berubah.

 Oleh karena itu, identifikasi dan daftar arsip vital
perlu terus-menerus diperbaharui, termasuk
metode perlindungannya.



Pemindahan Arsip Vital
 Pemindahan arsip vital dari masa aktif

(unit kerja) ke inaktif (records centre)
dilakukan secara periodik (setiap hari,
minggu, bulan, atau tahun).

 Perlu ditunjuk staf yang bertanggung
jawab terhadap pemindahan arsip
vital yang sesuai dengan prosedur.

 Perlu disiapkan slip deposit arsip vital untuk semua
pemindahannya, yang berfungsi untuk memelihara
kelengkapan arsip tersebut.



PERLINDUNGAN DAN
PENGAMANAN ARSIP VITAL



Tujuan Program Perlindungan
dan Pengamanan Arsip Vital

1. Memperkecil gangguan operasional bisnis;

2. Mencegah meluasnya gangguan;

3. Memperkecil dampak ekonomi karena bencana;

4. Menyusun alternatif prosedur operasional;

5. Melatih pegawai dengan prosedur darurat;

6. Menyelamatkan aset organisasi;

7. Menyediakan layanan restorasi yang cepat.



Metode Perlindungan
Ada 3 faktor yang mempengaruhi pemilihan metode
perlindungan:

1. Kebutuhan aksesibilitas;

2. Periode retensi;

3. kualitas fisik arsip.

Metode Perlindungan:

1. Duplikasi;

2. Dispersal (Pemencaran).



Suatu metode perlindungan arsip vital
dengan membuat copy dari arsip aslinya
setelah mempertimbangkan beberapa hal:
a.Bentuk copy arsip (kertas, microfilm,
microfiche), peralatan untuk membaca arsip
non-kertas, ruang dan fasilitas penyimpanan;

b.Apakah sebelumnya sudah ada duplikasi arsip,
dalam bentuk apa, dan disimpan di mana?

1. Duplikasi



c. Kapan seharusnya duplikasi dibuat? Apakah
bersamaan dengan penciptaan arsip atau sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan? Duplikasi
yang dibuat pada saat penciptaan arsip biasanya
dalam bentuk kertas.

d. Seberapa sering seharusnya arsip vital
diperbaharui datanya?

e. Di mana seharusnya duplikasi dibuat? Apabila
dibuat di luar tempat penyimpanan, maka
peralatan harus disediakan di tempat tersebut.



2.  Dispersal (Pemencaran)

 Suatu metode perlindungan arsip vital
dengan mendistribusikan copy arsip baik
didalam maupun diluar organisasi.

 Umumnya bentuk copy arsip adalah
kertas.



3.  Dengan Peralatan Khusus (Voulting)

 Suatu metode perlindungan arsip vital
dengan menggunakan peralatan
penyimpanan khusus, seperti: lemari besi,
filing cabinet tahan api, ruang bawah
tanah, dsb.



3.  Dengan Peralatan Khusus (Voulting)

 Pemilihan peralatan simpan tergantung
pada jenis, media, dan ukuran arsip.

 Namun demikian, secara umum peralatan
tersebut memiliki karakteristik tidak
mudah terbakar (sedapat mungkin daya
tahan sekurang-kurangnya 4 jam
kebakaran), kedap air, dan bebas magnet
untuk jenis arsip berbasis
magnetik/elektronik.



Pengamanan Arsip Vital
Terdiri dari 3 Kegiatan

1. Pencegahan Bencana

Melalui inspeksi seluruh fasilitas organisasi, seperti:
konstruksi dan kondisi umum tempat penyimpanan
arsip, potensi bencana di lokasi fasilitas
penyimpanan (banjir, angin, dsb), lokasi dan kondisi
pipa air, kabel listrik, AC, langit-langit, serta
peralatan mekanik lainnya, serta masalah-masalah
yang ada sebelumnya (kebocoran, arus pendek
listrik, pipa pecah, dsb).



Pencegahan bencana pada dasarnya dapat
dibagi ke dalam 3 kategori:

a. Perlindungan akomodasi dan peralatan
penyimpanan, misalnya: kondisi rak dan lemari
arsip, lantai untuk menopang peralatan yang
berat, langit-langit untuk menahan peralatan
khususnya AC, serta generator;

b. Pengamanan untuk gedung, peralatan, dan
pegawai;



c. Kepedulian pegawai, melalui pembentukan tim
pengamanan arsip, pengetahuan/informasi dari
pejabat kepolisian dan pemadam kebakaran, serta
perancang program pengamanan arsip, pelatihan
untuk menggunakan alat pemadam kebakaran,
penempatan copy manual rancangan pengamanan
arsip vital pada masing-masing anggota tim,
publikasi internal untuk tetap meningkatkan
kepedulian dengan artikel, poster, dsb.



2. Persiapan
 Rancangan dalam bentuk tertulis merupakan

kunci untuk persiapan dalam menghadapi
keadaan darurat.



 Rancangan tersebut mencakup lingkup
kewenangan pegawai yang bertanggung jawab
terhadap tugas operasional pengamanan,
peralatan P3K, nomor telepon penyalur alat
konservasi, anggota tim, polisi, pemadam
kebakaran, PLN, PAM, ahli kimia, pengontrol
serangga, layanan pemeliharaan gedung,
peralatan reproduksi, pendukung sistem untuk
memback up data.



3.  Penyelamatan
Pertimbangan dalam menentukan prioritas
penyelamatan adalah:

a. Apakah informasi tsb dapat diganti? Berapa
biayanya?

b. Seberapa penting arsip tsb? Apakah itu arsip
vital?

c. Apakah arsip tsb bernilai intrinsik? Apabila
demikian, apakah bisa diganti, berapa biayanya?



d. Apakah biaya penggantian lebih murah atau
lebih mahal daripada biaya restorasi arsip
aslinya?

e. Apakah informasinya tersedia di beberapa
tempat?



Contoh Pengamanan Arsip
1. Pengamanan Fisik
a. Pengamanan sistem keamanan ruang penyimpanan

arsip seperti pengaturan akses dan ruang simpan,
penggunaan sistem alarm;

b. Penggunaan bangunan kedap air atau menempatkan
arsip pada tingkat ketinggian yang bebas dari banjir;

c. Penggunaan struktur bangunan tahan gempa dan lokasi
yang tidak rawan gempa, angin topan, serta badai;

d. Penggunaan struktur bangunan dan ruang tahan api
serta dilengkapi dengan peralatan alarm serta alat
pemadam kebakaran.



2.   Pengamanan Informasi
a. Memberikan kartu identitas individu pengguna arsip

untuk menjamin bahwa arsip hanya digunakan oleh
orang yang berhak;

b. Mengatur akses petugas kearsipan secara berdasarkan
tanggal atau jam;

c. Menyusun prosedur tetap secara rinci dan detail;
d. Memberikan kode rahasia pada arsip dan spesifikasi

orang-orang tertentu yang mempunyai hak akses;
e. Menjamin bahwa arsip hanya dapat diketahui oleh

petugas yang berhak dan penggunaan hak itu terkontrol
dengan baik.



Seleksi Fasilitas
Tempat Penyimpanan

1. Tempat Penyimpanan komersial

 Fasilitas tempat penyimpanan komersial dapat
memberikan pengamanan ekstra dan perlindungan
kepada arsip vital yang asli dan juga tempat
perlindungan yang ekonomis.

 Kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih
tempat ini adalah aman pengamanan kebakaran,
kondisi atmosfir, kontrol pes, keamanan, dan
layanan teknis fasilitas arsip vital.



Seleksi Fasilitas
Tempat Penyimpanan

 Komunikasi antara organisasi dan fasilitas tempat
penyimpanan harus dapat dilakukan pada saat
terjadi keadaan darurat.



2. Tempat Penyimpanan dalam Organisasi

Organisasi harus menyediakan, misalnya, lemari
besi, ruang file, keamanan, lemari tahan api dan
kontainer yang memberikan berbagai pelindungan.



Prosedur Penanganan
Arsip Vital

Prosedur dibuat untuk menangani arsip pada saat
keadaan darurat, selama keadaan darurat, dan
setelah keadaan darurat.
Beberapa Pertimbangan Prosedural:

1. Apabila terjadi bencana selama jam kerja, arsip harus
dikembalikan ke tempatnya semula bila memungkinkan.

2. Perlu menunjuk personal yang bertanggung jawab selama
proses ini berlangsung untuk mengawasi kegiatan
penyelamatan arsip, serta memiliki wewenang untuk
memerintah semua orang keluar dari gedung untuk
keamanan.



PENYELAMATAN DAN
PEMULIHAN ARSIP VITAL



Penyelamatan Arsip Vital
Untuk menjaga kemungkinan kerusakan yang lebih
parah diperlukan langkah-langkah penyelamatan arsip
vital pasca musibah atau bencana sbb:

a. Mengevakuasi arsip vital yang terkena bencana dan
memindahkan ke tempat yang lebih aman;

b. Mengidentifikasi jenis arsip yang mengalami kerusakan,
jumlah, dan tingkat kerusakan dengan mengacu pada daftar
arsip vital;

c. Memulihkan kondisi baik untuk fisik arsip vital maupun
tempat penyimpanannya yang dapat dilakukan dalam
bentuk rehabilitasi fisik arsip atau rekonstruksi bangunan.



Pemulihan Arsip Vital
1. Stabilisasi dan Perlindungan Arsip yang Dievakuasi
 Setelah terjadi bencana perlu segera dilakukan perbaikan

terhadap kerusakan struktur bangunan atau kebocoran.
 Pengaturan stabilitas suhu udara dan kelembaban dapat

dikurangi dengan pengaturan sirkulasi udara atau
menggunakan kipas angin.

 Apabila seluruh bangunan mengalami kerusakan, maka arsip
yang sudah dievakuasi dan dipindahkan ke tempat aman harus
dijaga untuk mencegah kerusakan yang semakin parah, karena
dalam waktu 48 jam arsip tsb akan ditumbuhi jamur, yang
kemudian akan segera membusuk dan hancur.

 Sedangkan dalam musibah kebakaran, kerusakan terhadap
arsip dari jelaga, asap, racun api, suhu udara yang sangat
tinggi, dll harus dinetralisasi sesegera mungkin dengan cara
dijauhkan dari pusat bencana.



2. Penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi
kebutuhan pemulihan yang berkaitan dengan
operasional penyelamatan.

Penilaian dan pemeriksaan terhadap tingkat kerusakan
dilakukan untuk menentukan jumlah dan jenis
kerusakan, media atau peralatan apa yang terpengaruh
dan ikut rusak, peralatan, dll termasuk perhitungan
kebutuhan tenaga ahli serta peralatan untuk melakukan
operasi penyelamatan.



3. Pelaksanaan Penyelamatan
a. Pelaksanaan Penyelamatan dalam Bencana Besar

Dibentuk tim penyelamatan yang bertanggung jawab
mengevakuasi dan memindahkan arsip ke tempat yang
aman, melakukan penilaian tingkat kerusakan, mengatur
proses penyelamatan termasuk tata cara, pergantian jaga,
rotasi pekerjaan, mekanisme komunikasi dengan pihak-
pihak terkait, dll.

b. Pelaksanaan Penyelamatan dalam Bencana Kecil

Cukup dilakukan oleh unit-unit fungsional dan unit terkait
(misalnya unit kearsipan dibantu unit keamanan dan unit
pemilik arsip).



c. Prosedur Pelaksanaan

1) Pengepakan arsip ke dalam sampul dan kontainer
2) Pembersihan arsip dari kotoran, kemudian disiram

dengan alkohol supaya kotoran lepas dan arsip tidak
lengket

3) Pembekuan arsip pada suhu -40°
4) Pengeringan arsip dengan vakum pengering atau kipas

angin. Jangan dijemur di bawah matahari
5) Penggantian arsip yang memiliki salinan/duplikasi
6) Pembuatan back up seluruh arsip yang diselamatkan
7) Pemusnahan arsip yang rusak parah dengan membuat

berita acara pemusnahan.



4.   Prosedur Penyimpanan Kembali

a. Jika tempat penyimpanan arsip vital tidak
mengalami kerusakan, maka ruangan tersebut
dibersihkan terlebih dahulu

b. Penempatan kembali peralatan penyimpanan arsip
vital

c. Penempatan kembali arsip vital
d. Arsip vital elektronik dalam bentuk disket, cartridge,

CD, dll disimpan di tempat tersendiri dan dilakukan
format ulang dan dibuat duplikasiknya.



5. Evaluasi

 Setelah selesai melakukan kegiatan pemulihan,
maka perlu dilakukan evaluasi untuk
mengetahui seberapa jauh tingkat keberhasilan
penyelamatan arsip vital dan penyusunan
laporan.

 Kegiatan evaluasi juga akan bermanfaat untuk
mempersiapkan kemungkinan adanya bencana
di kemudian hari.
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