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Biodata
Nama : Dra.Sulistyowati, MM

TTL : Boyolali, 15 Februari 1965

Status : Menikah

Telp/ Email : 081311041043 atau 
sulistyowaty_khansa@yahoo.co.id

Riwayat Pekerjaan

1993  : CPNS ANRI (III/a)

1994  : PNS ANRI(III/a)

1995  : Ajun Arsiparis Madya (III/a)

1997  : Ajun Arsiparis ( III/b)

1999  : Arsiparis Pratama (III/c) ( AK = 260,500)



Riwayat Pekerjaan

1995-2000 :  Arsiparis (III/a,III/b,III/c)

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

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

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

2007- 2011 : Kabag Kepegawaian (IV/a)

2011- 2014 : Kabid Penyelenggaraan Diklat (IV/b)

2014- 2015 : Kabid. Pelaksanaan dan Kerjasama Diklat (IV/b)

2016 s.d sekarang : Kasubdit Pusat III(IV/b)



PERMASALAHAN PENGELOLAAN ARSIP

 Unit Kerja penuh dengan arsip

 Perbedaan arsip aktif dan inaktif tak jelas

 Tak ada petugas yg secara khusus menangani masalah arsip

 Informasi tidak aman

 Arsip disimpan sesuai dengan kepentingan petugas masing-2

 Retrieval arsip tidak bisa dilakukan secara cepat dan tepat

SOLUSI

 Azas pengelolaan arsip

 Sistem pengelolaan

 Sarana kearsipan

 SDM



Kondisi penyimpanan arsip di unit kerja



TIPE ARSIP BERDASARKAN VOLUMENYA
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PENGERTIAN

• Sistim penyimpanan / pemberkasan arsip
yg didasarkan pada urutan abjad dari
kata tangkap nama baik itu nama orang 
maupun nama badan / organisasi



• Contoh penggunaan utk penyimpanan arsip:

• Arsip personal / pegawai

• Kartu-kartu pustaka

• Nama pasien

• Kartu klien di kantor pengacara

• dll



Peralatan umum yang digunakan :

• Filling Cabinet;

• Guide ( Sekat);

• Folder (map);

• Cross Reference(Tunjuk Silang);



• adalah sekat pemisah antara satu bagian
tertentu dengan bagian yang lain yang diberi
identitas huruf tertentu.

• Fungsi :
1. Menunjuk ke suatu kelompok folder
2. Menunjuk pada suatu urusan kegiatan

masalah khusus
3. Menunjuk pada suatu kelompok yg

mempunyai persamaan indeks.

Guide / Sekat



• Guide utama/ pokok/ primer adalah guide yg
diletakkan dlm posisi pertama dan akan
menunjukkan pd bagian pokok, misalnya A, B,
C dst atau A-1, B-2 yg terletak di posisi
pertama / tab guide terletak di sebelah kiri.

• Guide pembantu / sekunder, yaitu guide yg
menunjuk ketempat khusus di file, letak tab
guide berada pd posisi ke dua atau ketiga.

Bentuk guide / sekat



• 1. Folder Individual → folder yg memuat arsip
dari satu koresponden, bisa berupa
perorangan atau suatu instansi.

• 2. Folder Khusus → folder yg memuat suatu
kegiatan khusus .

• 3. Folder Misscellaneous / beragam→ berisi
arsip-arsip dr berbagai koresponden yg
dijadikan satu kelompok krn frekwensinya
jarang dan volumenya sedikit.

Macam-macam folder



• Adalah kertas yg ditempelkan di tab guide
atau folder.

• Pelabelan adalah merupakan realisasi dari
kegiatan penentuan indeks dan kode.

• Sebaiknya menggunakan kertas yg berkwalitas
agar tdk mudah rusak, mudah dihapus dgn tdk
meninggalkan bekas dan mudah dibaca karena
berwarna terang.

Label



• Alat yang digunakan untuk memberi petunjuk 
adanya sumber arsip yang saling berhubungan, 
adanya perubahan nama, adanya arsip ditempat 
yang berbeda

• Ada 2 jenis tunjuk silang :

• 1. tunjuk silang permanen yaitu tunjuk silang di 
tab folder individual

• 2. Tunjuk silang lembaran, adalah tunjuk silang 
yang beruapa lembaran formulir yang diletakkan 
di dalam folder.

TUNJUK SILANG



TUNJUK SILANG LEMBARAN

TUNJUK SILANG ARSIP

NAMA ORANG/ORGANISASI : ……………………..

IDENTITAS                            : …………………….

KETERANGAN                       : ………………………

LIHAT

NAMA/INDEKS                      :………………………



TUNJUK SILANG DI TAB FOLDER

NURTANIO
Lihat : IPTN

JLN……BANDUNG



OUT indicator

• Adalah alat yg digunakan utk menandai 
adanya keluarnya arsip dari laci atau filing 
cabinet.

• Out Guide → apabila yg dipinjam arsip 
satu berkas / satu folder.

• Out Sheet → apabila arsip yg dipinjam 
hanya satu lembar / beberapa lembar.



OUT INDIKATOR

NO PEMINJAM JENIS ARSIP KODE 
ARSIP

TGL 
PINJAM

PARAF TGL 
KEMBALI

PARAF



BUKU PEMINJAMAN

NO PEMINJAM JENIS ARSIP KODE 
ARSIP

TGL 
PINJAM

PARAF TGL 
KEMBALI

PARAF



Prosedur Pemberkasan Alpabetis

• Pemeriksaan ( Inspecting) :adalah memeriksa 
arsip yg akan diberkaskan yg meliputi tanda 
simpan/file, kelengkapan arsip dan kondisi fisik 
arsip;

• Pengindeksan ( Indexing) : adalah menentukan 
kata tangkap ( index) yg akan dipakai sebagai 
identitas penyimpanan arsip;

• Pengkodean (Coding) : adalah memberikantanda 
/ kode  pada arsip untuk menunjukkan tempat yg 
paling pas dalam file



• Penyortiran (Sorting) : Mengelompokkan arsip 
secara alpabetis mis A , B , C dst, DEF 
dijasdikan satu)

• Penyimpanan : adalah menempatan arsip 
pada filing cabinet secara alpabetis ( di dalam 
folder disusun secara kronologis)



• STRAIGHT ORDER

• INDEXING ORDER

INDEXING 



• H.A Nichols   → ditulis H. A. Nichols

• Muhamad Ali    → ditulis  Muhamad Ali

• Drs. Bambang Suseno → ditulis Bambang 
Suseno ( Drs)

• Dr. Diah Mawarningrum → ditulis Diah 
Mawarningrum, ( Dr ).

Straight Order



• J.F Kenedy → diindeks  Kenedy, J.F

• Abdul Haris Nasution → diindeks Nasution, 
Abdul Haris.

• R. Suroto sosrodiatmodjo → diindeks 
Sosrodiatmodjo, R.Suroto.

• Fatimah → diindeks Fatimah.

Indexing Order



• Apabila terdapat gelar Untuk nama-nama orang maka nama
keluarga yg akan menjadi kata tangkapnya, kemudian
dituliskan dibagian paling depan diikuti tanda koma ( , ) dan
diikuti dgn bagian nama yang lain.

• Gelar akademis, pangkat atau jabatan dari nama orang,
karena bukan termasuk bagian dari nama maka tidak perlu
dimasukkan dalam indeks. Akan tetapi untuk memperjelas dpt
disertakan dalam indeks dan ditempatkan dalam kurung
dibelakang indeks.

• Untuk nama-nama yang hanya terdiri dari satu perkataan
diindeks sesuai nama aslinya.

Aturan mengindeks
Nama Orang



Badan menggunakan nama orang
Rmh Skt Dr. Cipto Mangunkusumo→Mangunkusumo, 
Citpo (Dr) Rmh Skt
Organisasi menggunakan bhs asing yg umum
Bakri Corporation –> Bakri Corporation
Badan/org yg sudah biasa dikenal
diindeks seluruh namanya, bdn hkm dibelakangnya
PT Bank Mandiri –> Bank Mandiri (PT)
Badan/org yg disingkat & berlaku resmi
sin gkatan dijadikan indeks (ANRI – ANRI)

• Apabila

Aturan mengindeks
Nama Organisasi



• Pada surat-menyurat nama yg paling tepat 
untuk indeks adalah nama pada kepala surat

• Pada surat yg tidak berkepala surat akan lebih 
baik diberi indeks dengan nama 
penandatangan surat.

• Jika nama instansi dan nama penandatangan 
surat sama pentingnya maka yg diindeks nama 
organisasi.

Lanjutan Aturan Mengindeks.



A

B
CD

A

ASAAT BONE

SISTEM  ABJAD

FOLDER

GUIDE







• Penempatan arsip 
di filing cabinet

PENEMPATAN ARSIP



• Sistem Variadex→ sistem yang dikembangkan Kardex Inc Marrieta Ohio. 

-> menggunakan warna-warna untuk setiap huruf shg akan

mempermudah penyimpanan dan penemuan kembali.

Warna yg digunakan disemua Tab folder akan mengikuti

(sama) dengan Tab guide.

• Sistem Kode Huruf → sistem ini dikembangkan TAB Produk Company, Falo
Alto, California.

→ Setiap folder diberi label dengan kode berwarna, dan hanya memerlukan
guide huruf untuk nama-nama koresponden yg disusun secara abjad. Out
Guide menggunakan warna yg cerah seperti merah, kuning atau hijau, dan
Tab Out Guide berada pada posisi tengah.

PENGEMBANGAN SISTEM ABJAD



• Sistem Alpha- Z
→ dikembangkan Smead Manufakturing Co, 
Hasting, Minnesota.
→ sistem ini pelebelannya menggunakan 13 warna 
kombinasi yang ditulis dengan huruf berwarna 
putih dengan latar belakang tab berwarna 
kombinasi 13 warna, misal : A-merah, B- biru tua, 
C-hijau tua, D-biru muda, E- ungu, F-orange, G-
abu-abu, H-coklat tau, I-merah muda, J-kuning, K-
coklat terang, M-hijau terang dst…lalu warna 
diulangi lagi.



• Arsip hanya digunakan untuk kepentingan 
dinas

• Arsip hanya digunakan oleh pegawai yang 
berwenang

• Pengaturan kewenangan didasarkan pada : 

a. level jabatan

b. keterkaitan tugas dan fungsi dengan

arsip yg diguanakan

LAYANAN DAN PENGGUNAAN ARSIP



Penemuan Kembali

• Pencarian arsip→ petugas langsung menuju ke 
filing cabinet kemudian akan menemukan 
kelompok alphabet sesuai yg dikehendaki.

• Jika yg dibutuhkan arsip perorangan bernama 
Ahmadi, maka petugas langsung ke guide 
huruf A dan dilanjutkan pencarian ke folder 
individual.



FORMULIR  PEMINJAMAN

INDEKS :

…………………………

…………………………

…………………………

Tanggal Kembali :

………………………..

Tanggal Perpanjangan:

………………………..

Nama peminjam / Unit Kerja : 
………………..

…………………………

Tanggal Peminjaman

…………………………

Media : ………………… Kode Lokasi :

…………………………

Paraf Peminjaman

Peminjam      Petugas

…………        …………

Paraf Pengembalian

Peminjam      Petugas

…………        …………



KEUNTUNGAN SISTEM APLPHABETIS

• Mudah dalam aplikasi karena key word nama

• Penyusunan berdasarkan kamus mudah dipahami

• Tunjuk silang lebih mudah jika prosedur diikuti

• Kesalahan penyimpanan mudah dideteksi

• Peralatan sederhana

• Biaya murah

• Pengelompokan arsip mudah

• Penyeleksian hanya sekali

• Kesalahan penempatan mudah diketahui



Kelemahan Pemberkasan Alpabetis :

• Kerahasiaan kurang terjamin karena nama-
nama di tab folder dapat langsung dilihat;

• Nama yg mirip agak membingungkan, apalagi
bila pengejaan tak tepat;

• Aturan tidak dipatuhi akan salah penyimpanan

• Tunjuk silang yg melampui batas bisa
menyesatkan petugas



LATIHAN  1
ASAAT BONE (NIP 340 000 120)
ZAKARIA ZATU (NIP (NIP 360 000 020)
BAMBANG IWAN (NIP (NIP 120 000 180)
CECILIA ABDUH (NIP (NIP 150 000 190)
DEDI MAULANA (NIP (NIP 160 000 130)
PETRIA LOHAN (NIP (NIP 110 000 140)
SAMADIKUN UMAR (NIP 110 000 125)
RAHMAT WITULAR (NIP 150 000 180)
NENO WARISMAN (NIP 170 000 170)
EMAN (NIP 140 000 120)
GODAM MAKMUN (NIP 020 000 033)
ONONG ONENG (NIP (NIP 010 000 122) 
HERMAN SUSILO (NIP (NIP 130 000 890)
IWAN ZAKIM (NIP 020 000 020)
KUMALA DEWI (NIP 010 000 121)




