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1. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip
karena memiliki nilai guna kesejarahan dan masuk kategori
permanen dalam jadwal retensi arsip yang telah diverifikasi baik
secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional
Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan (Pasal 1 UU
43/2009).

2. Arsip Statis (non current records having secondary/ historical
value/ archives =
Arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk
penyelenggaraan administrasi/kegiatan organisasi dan
mempunyai nilaiguna kesejarahan)



ARSIP
STATIS

1.
•Memiliki nilai

kesejarahan

2.
•Telah habis masa

retensinya

3.
•Berketerangan

dipermanenkan



PERATURAN KEPALA ANRI
TENTANG ARSIP STATIS

• Perka No. 18 Tahun 2017 Tentang Kriteria, Penetapan dan
Penyerahan Arsip Statis Perseorangan;

• Perka No. 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Keterbukaan Arsip Statis
untuk Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta
Penyelidikan dan Penyidikan;

• Perka No. 36 Tahun 2015 Tentang Imbalan Penyerahan Arsip Statis;
• Perka No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis

bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan
Perseorangan;

• Perka No. 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis;
• Perka No. 27 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Srana

Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis;
• Perka No. 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Sarana

Bantu Penemuan Kembali Arsip Statis;
• Perka no. 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelusuran Arsip Statis

di Lingkungan Pencipta Arsip;
• Perka No. 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis;
• Perka No. 105 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Arsip Statis



FUNGSI ARSIP STATIS

Memori kolektif,
identitas dan

jati diri bangsa

Bahan
penelitian dan
pengembanga

n ilmu
pengetahuan

Sumber
informasi publik



ARSIP STATIS
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

• Arsip yang memiliki nilaiguna kesejarahan dalam
berbagai bentuk dan media yang dihasilkan dari
kegiatan di lingkungan Perguruan Tinggi;

• Bukti keberadaan sebuah Perguruan Tinggi (struktur
organisasi dan tata kerja, pengangkatan
Rektor/Wakil Rektor, pendirian Prodi);

• Bukti Kinerja Perguruan Tinggi (kebijakan yang
bersifat mengatur, rencana strategis, MOU)
Perka ANRI 29/2011 Pedoman Penelusuran Arsip Statis di Lingkungan Pencipta Arsip



PENGELOLAAN ARSIP STATIS….?

Pengelolaan arsip statis adalah
proses pengendalian arsip statis
secara efisien, efektif, dan sistematis
meliputi akuisisi, pengolahan,
preservasi, akses dan layanan arsip
statis dalam suatu sistem kearsipan
nasional.



TUJUAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS

PENGELOLAAN
ARSIP STATIS

Menjamin keselamatan arsip
sebagai pertanggungjawaban
nasional bagi kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara (pasal 59,UU 43/2009)
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LINGKUP PENGELOLAAN ARSIP STATIS

PENGELOLAAN
ARSIP STATIS

AKUISISI

PENGOLAHAN

PRESERVASI

AKSES DAN
LAYANAN



PENGELOLAAN ARSIP STATIS PADA LEMBAGA KEARSPAN

Pedoman Penyusunan
Sarana Bantu
Penemuan Kembali
Arsip Statis /Perka
ANRI 27/2011

AKUISISI PENGOLAHAN

PRESERVASI

PREVENTIF KURATIF

AKSES  & LAYANAN

Pedoman Akses & Layanan
Arsip Statis/Perka ANRI
28/2011

Arsip Statis

Publik

Pedoman Akuisisi, Pedoman
Penelusuran Arsip Statis di
Lingkungan Pencipta Arsip/Perka
ANRI 29/2011, Tata Cara
Akuisisi Arsip Statis/Perka
ANRI 31/2011

Pedoman Preservasi
Arsip Statis/Perka
ANRI 23/2011

Publik

Arsip Statis

Verivikasi

Jadwal Retensi Arsip (JRA)



AKUISISI ARSIP STATIS ?

Proses penambahan khazanah arsip statis pada lembaga
kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan
arsip statis dan hak pengelolaan dari pencipta arsip kepada
lembaga kearsipan

Lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis yang telah
diverifikasi secara langsung (verifikasi arsip yg tercantum
dalam JRA) maupun tidak langsung (verifikasi arsip yg belum
tercantum dalam JRA).

Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan diikuti dengan
peralihan tanggung jawab pengelolaannya.



• Akuisisi arsip statis dilakukan dengan cara
penarikan arsip statis oleh lembaga kearsipan
dari pencipta arsip maupun serah terima arsip
statis dari pencipta arsip kepada lembaga
kearsipan;

• Akuisisi arsip statis ditetapkan melalui proses
penilaian;

• Akuisisi arsip statis dalam keadaaan teratur dan
terdaftar sesuai dengan bentuk dan media serta
mengacu pada prinsip asal usul dan aturan asli;

• Akuisisi arsip statis wajib didokumentasikan;
• Akuisisi arsip statis oleh lembaga kearsipan diikuti

dengan peralihan tanggungjawab
pengelolaannya



PERSYARATAN PENYERAHAN ARSIP STATIS
(PP 28/2012, PASAL 93)• Wajib dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima dan Daftar Arsip Statis;
• Berita Acara Serah Terima Arsip Statis

ditandatangani oleh kepala lembaga
kearsipan, pimpinan pencipta arsip,
perseorangan atau pihak yang mewakili;

• Berita Acara Serah Terima Arsip Statis memuat:
Waktu serah terima, tempat, jumlah arsip,
tanggungjawab dan kewajiban para pihak,
tanda tangan para pihak;

• Daftar arsip statis sekurang kurangnya
memuat: pencipta arsip, nomor arsip, kode
klasifikasi dan uraian informasi arsip,kurun
waktu,jumlah arsip statis,keterangan.

• (Pasal 93 PP 28/2012)



PENGOLAHAN ARSIP STATIS

Pengolahan arsip statis adalah proses pengaturan
informasi dan fisik arsip statis secara sistematis
dalam rangka penyusunan sarana bantu penemuan
kembali arsip (finding aids) sehingga arsip dapat
ditemukan secara cepat, tepat, dan lengkap.

Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asas
asal usul dan asas aturan asli.

Pengolahan arsip statis dilakukan berdasarkan standar
deskripsi arsip statis.



PENGOLAHAN ARSIP STATIS

• Sarana bantu penemuan kembali arsip
statis adalah naskah hasil pengolahan
arsip statis yang memuat serangkaian
petunjuk tentang cara untuk
menemukan kembali arsip yang
dibutuhkan pengguna arsip, baik berupa
guide arsip, daftar arsip dan inventaris
arsip

(Perka ANRI nomor 27 tahun 2011)



PRINSIP PENGOLAHAN ARSIP STATIS

1 Asas/Prinsip Asal Usul
Menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan
pencipta arsip (Provenance), tidak dicampur dengan arsip
yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat
melekat pada konteks * penciptanya.

2. Asas/Prinsip Aturan Asli
Menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan
aslinya (original order) atau sesuai dengan peraturan ketika
arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
pencipta arsip, dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan
realibilitas arsip.
* Konteks adalah lingkungan administrasi dan sistem yang
digunakan dalam penciptaan arsip (Perka no. 27/2011)

PRINSIP PENGOLAHAN ARSIP
STATIS



SARANA BANTU TEMU BALIK ARSIP STATIS
(FINDING AIDS)

Daftar

Inventaris

Guide

Primary
Finding Aids

Secondary
Finding Aids

FINDING AIDS



DAFTAR ARSIP STATIS

• Sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang
memuat sekurang-kurangnya uraian informasi deskripsi
arsip statis antara lain:

• a. Pencipta arsip;
• b. Nomor arsip;
• c. Kode klasifikasi;
• d. Uraian (informasi arsip) skema pengaturan arsip;
• e. Kurun waktu;
• f. Jumlah arsip; dan
• g. Keterangan

Pasal 97, PP 28 Tahun 2012



INVENTARIS ARSIP

• Inventaris Arsip adalah sarana bantu penemuan kembali arsip
statis yang memuat uraian informasi dari daftar arsip statis yang
dilengkapi dengan pendahuluan dan lampiran;

• Judul
• Kata Pengantar
• Pendahuluan (sejarah organisasi, sejarah arsip,

pertanggungjawaban teknis penyusunan inventaris, dan daftar
pustaka)

• Uraian Informasi ( Hasil deskripsi sesuai dengan Skema
Pengaturan Arsip)



UNSUR – UNSUR INVENTARIS ARSIP

• Lampiran-Lampiran
1. Indeks;
2. Daftar Singkatan;
3. Daftar Istilah Asing;
4.Konkordan (petunjuk perubahan
terhadap nomor arsip pada inventaris
lama dan inventaris baru)



IDENTIFIKASI
ARSIP

•Pencipta Arsip,
•Sistem Penataan,
•Jenis Arsip,
•Kurun Waktu,
•Jumlah/Volume,
•Kondisi Fisik



DESKRIPSI
ARSIP

UNSUR – UNSUR DESKRIPSI

Bentuk redaksi

Uraian informasi

Kurun waktu

Tingkat perkembangan

Jumlah

NO URAIAN
INFORMASI

Kurun
Waktu

TINGKAT
PERKEMB
ANGAN

JUMLAH

1 Peraturan Presiden
Nomor 31 Tahun
2005 tentang
Sekretariat Negara
dan Sekretariat
Kabinet

1 A Naskah Peraturan
presiden

19 April
2005

asli 1 sampul

1 B Berkas Penyusunan 9 Maret – 10
Mei 2005

asli, salinan 1 sampul



GUIDE ARSIP STATIS

• Sarana bantu penemuan kembali arsip statis
yang memuat uraian informasi mengenai
khazanah arsip statis yang tersimpan di
lembaga kearsipan dan uraian informasi yang
disusun secara tematis

• Terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: guide arsip statis
khazanah dan guide arsip statis tematis

• Khazanah arsip adalah kumpulan arsip atau
jumlah keseluruhan arsip yang berasal dari
berbagai pencipta arsip dan disimpan di
lembaga kearsipan



CONTOH GUIDE ARSIP TEMATIS





PRESERVASI ARSIP STATIS

Preservasi adalah keseluruhan proses dan kerja dalam
rangka perlindungan arsip terhadap kerusakan arsip
atau unsur perusak dan restorasi/perbaikan bagian
arsip yang rusak.

Preservasi arsip statis dilakukan untuk menjamin
keselamatan dan kelestarian arsip statis.
Preservasi arsip statis secara preventif dan kuratif.



• Preservasi preventif adalah preservasi yang bersifat
pencegahan terhadap kerusakan arsip, melalui
penyediaan prasarana dan sarana, perlindungan
arsip, serta metode pemeliharaan arsip.

• Preservasi kuratif adalah preservasi yang bersifat
perbaikan/perawatan terhadap arsip yang
mulai/sudah rusak atau kondisinya memburuk,
sehingga dapat memperpanjang usia arsip.



Pasal 98
(Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009)

(1) Preservasi arsip statis dilaksanakan dengan
cara preventif dan kuratif.

(2) Preservasi arsip statis dengan cara preventif
dilakukan dengan:
a. penyimpanan;
b. pengendalian hama terpadu;
c. reproduksi; dan
d. perencanaan menghadapi bencana.

(3)Preservasi arsip statis dengan cara kuratif
dilakukan melalui perawatan arsip statis
dengan memperhatikan keutuhan informasi
yang dikandung dalam arsip statis.



KERUSAKAN KIMAWI
(CHEMICAL DAMAGE)



MECHANICAL DAMAGE
KERUSAKAN MEKANIS

(Mechanical damage)



KERUSAKAN HAMA/BIOLOGIS
(BIOLOGICAL DAMAGE)



KERUSAKAN AKIBAT AIR
(WATER DAMAGE)



FUMIGASI

• merupakan tindakan yang bertujuan mencegah,
mengobati dan mensterilkan arsip

• level efektivitas fumigasi :
• tepat konsentrasi/dosis,
• tepat hama sasaran,
• tepat cara pelaksanaan, dan
• tepat waktu pelaksanaan.

• fumigan antara lain : thymol cristal, methyl bromide
(CH3Br), phospine (PH3), dll.
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SUHU DAN KELEMBABAN
No Media Rekam Jenis Arsip Suhu Kelembaban
1 Kertas peta atau kartografik

gambar teknik
grafik atau diagram)

20C  2C 50%RH  5%

2 Media fotografik
hitam putih

Sheet film (klise, slide negatif)
Cine film (reel film 8mm

16mm, 35mm, 70 mm)
Xrays (hasil foto rontgen)
Microforms (mikrofilm,

mikrofis)
Glass plate photos

<18C  2C 35% RH

3 Media fotografik
berwarna
Sheet film
Cine film

Sheet film (klise, slide negatif)
Cine film (reel film 8mm

16mm, 35mm, 70 mm)

<5C 35% RH  5%

4 Media magnetik Computer tapes and disks
(disket)

Kaset video (umatic, betacam,
VHS, SVHS)

Kaset rekaman suara

18C  2C 35% RH  5%

34



• Pemantauan terhadap suhu, kelembaban,
kualitas udara dilakukan secara berkala
yaitu satu minggu sekali. Peralatan yang
digunakan untuk mengukur suhu dan
kelembaban adalah
thermohygrometer/thermohygrograph,
sedangkan sling psychrometer digunakan
untuk mengkalibrasinya;

• Untuk mengatur kelembaban udara
digunakan alat dehumidifier. Selain itu
dapat digunakan silicagel yang mampu
menyerap uap air dari udara;





AKSES ARSIP STATIS

Akses arsip adalah ketersediaan arsip untuk dimanfaatkan oleh publik
sebagai hasil dari kewenangan hukum dan keberadaan sarana bantu
untuk penemuan kembali arsip yang tersimpan.

Lembaga kearsipan wajib menjamin kemudahan akses arsip statis bagi
kepentingan pengguna arsip.

Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan,
pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip
keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip.

Akses arsip statis didasarkan pada sifat keterbukaan dan ketertutupan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum

Akses dilakukan sesuai dengan persyaratan organisasi
pencipta arsip

Pasal 65 (UU No. 43 Tahun 2009)



PRIN SIP  A K SES
D A N  LA YA N A N  A RSIP  STA TIS
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Pencarian Arsip Elektronik

Tampilan diatas, merupakan tampilan halaman utama dari layanan publik.
Pilih “login untuk masuk kedalam aplikasi”





SARANA DAN PRASARANA FISIK LAYANAN ARSIP

sky2011
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