
PEMBERKASAN ARSIP BERDASARKAN NUMERIK/NOMOR

DISAMPAIKAN  PADA  BIMTEK TATA KELOLA                                     
ARSIP PERGURUAN TINGGI 

Di lingkungan Universitas Airlangga

DRA. SULISTYOWATI,MM

Surabaya, 13 April 2019



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)



PENGERTIAN

Cara penyimpanan arsip dengan 
menggunakan nomor atau angka 
sebagai kode dari lokasi, nama orang 
atau identitas lain



 Contoh penggunaan  utk penyimpanan arsip:

- SIM di kantor polisi
- Cek di bank
- Polis asuransi di kantor asuransi
- Arsip kriminal di kantor polisi
- Arsip nasabah di Bank
- NIP/NIM
- Arsip klien/pelanggan PLN dan Telkom
- Arsip/berkas perkara di kantor    pengacara



Peralatan yang digunakan :
1. Filing cabinet/lemari penyimpanan arsip atau rotary file, ordner, box

file dan lain-lain.
2. Guide dan folder bernomor, untuk menempatkan arsip. Mempunyai

tab untuk menuliskan kode & indeks berkas.
3. Guide dan folder miscellaneous, utk menampung sementara surat-

surat dari satu koresponden yg jlhnya baru bbrp lembar (5 lbr). Folder
miscellaneous disusun secara alfabetis

4. Kartu file untuk penemuan kembali, yang didalamnya tertulis nama
koresponden atau identitas lainnya, disertai nomor kode nama ybs
seperti yang ada di folder. Kartu file disusun secara alfabetis nama
koresponden di dalam kotak kartu file.

5. Accesion book atau buku petunjuk arsip atau buku perolehan satu
buku nomor, untuk memperlihatkan daftar nomor yang telah ditandai
nama koresponden atau subyeknya sebagai sarana bantu penemuan
dan sebagai petunjuk penelusuran arsip yang hilang.



 Peralatan

1. Kartu file

Sarana penemuan kembali, tertulis nama korespon-

den / identitas yg disertai nomor kode.

2. Acession Book

Buku petunjuk arsip atau buku nomor untuk penemuan kembali &

pelacakan arsip yg hilang.

N0 NAMA NIP

1.

2.

3.

4.

5.

Aan Gunawan

Budi Fathma

Dedi Yusuf

Fathma, Budi

……dst

330 000 100

340 000 500

550 000 101

340 000 500

……………….



SUSUNAN

1. Metode Penomoran Berurut

2. Metode Penomoran Tidak Berurut



DASAR PENATAAN NOMOR/NUMERIK

1. Metode Penomoran berurut (consecutive numbering 
method)
- merupakan cara penyimpanan arsip dengan
menggunakan nomor/angka yang diatur
secara berurut
- metode yang paling sederhana
- misal : 

1, 2, 3….dst
100, 101, 102...dst
1001, 1002, 1003….dst

- disebut juga metode serial



Penyusunan peralatan dalam 
Metode Penomoran Berurut

Guide dan folder yang diberi nomor
❑ label nomor biasa ditulis pada tab guide dan folder

❑ Biasanya guide untuk menyekat 5 – 10 folder, mis. 
Nomor 100 -109; 640 – 650

❑ Guide baru diletakkan di belakang dengan nomor
baru

❑ Folder bernomor dapat dilengkapi nama (bila tdk
rahasia)

❑ Contoh gambar susunan



Guide dan folder Miscellaneous

yang disusun secara alfabetis

❑ variasi dengan abjad apabila volume sedikit

❑ folder individual apabila jlh arsip > 5 lbr

❑ arsip < 5 lbr ditempatkan di folder 
Miscellaneous di blkg guide Miscellaneous 
dan disusun sec. alfabetis

❑ contoh gambar



PROSEDUR PENYIMPANAN
1. Pemeriksaan/Inspecting

- tanda siap file
- kelengkapan
- kondisi fisik, dll

2. Penentuan indeks
menentukan kata tangkap berupa kode nomor atau
nama

3. Pengkodean/Penentuan kode, ada dua tahap :
- jika jumlah surat kurang dari 5 maka diberi kode

M (miscelaneous) di pojok kanan atas folder dan kartu
file 

- jika jumlah surat sudah lebih dari 5 maka dikode
sesuai dengan kode nomor pada folder dan kartu file

- apabila surat memerlukan tnjuk silang diberi kode “X” 
di pojok kanan atas di sebelah kode M atau nomor

Contoh kartu file



PROSEDUR PENYIMPANAN

4. Tunjuk Silang/Cross Reference dilaksanakan pada
kartu file

5. Penyortiran/Sorting, dengan mengelompokkan surat-
surat yg tlh diberi kode sesuai kelompoknya

6. Penataan/Filing , dengan memasukkan surat-surat ke
folder individual dan miscellaneous secara kronologis
dalam posisi rebah dan dimasukkan dalam kotak file 
dgn posisi kepala surat di sebelah kiri



A

020
030140

010

010 000 020

SISTEM   NOMOR



2. Metode Penomoran Tidak Berurut (non consecutive 
numbering method)

merupakan cara penataan berkas dengan
menggunakan sistem penomoran yang tidak
mempunyai urutan logis (penomoran tidak
berurut) atau mempunyai urutan logis ttp nomor2
nya mengikuti blok-blok.



1. Terminal digit filing
- jika volume arsip banyak
- nomor dengan digit banyak akan dikelompokkan

menjadi 2 atau 3 angka tiap kelompok
- misal :

234567 dipecah menjadi :234 567 atau
23 45 67

- dibaca dari kanan ke kiri, menjadi :
67 sebagai sebagai petunjuk ke-1 :nomor laci
45 sebagai sebagai petunjuk ke-2 :nomor guide
23 sebagai sebagai petunjuk ke-3 : nomor folder

- nomor terdekat adalah 244567, bukan 234568,
karena nomor ini berada pada laci yang berbeda
yaitu laci nomor 68, guide 45, folder 23



2. Midle digit filing

- merupakan modifikasi dari terminal digit

- nomor yang ditengah merupakan nomor utama.

- digunakan untuk menata arsip/dok. yg memiliki
nomor digit yg banyak, spt polis asuransi, kertas
surat berharga dll

- contoh : nomor 764303 dipecah mjd 76 43 03 dibaca
- dari tengah, ke kiri dan kekanan

nomor tengah 43 sebagai digit utama: nomor laci
nomor kiri 76 sebagai digit kedua : nomor guide
nomor kanan sebagai digit ketiga : nomor folder

- Jika jlh digit melebihi 6 angka, digit kedua dapat
terdiri dari 3 angka

- Setiap satu guide dapat berisi 100 folder dgn susunan
nomor terkecil di depan sampai terbesar di belakang



Contoh: Middle Digit Filing

Berkas dengan nomor-nomor :

76 43 05 disusun menjadi 75 42 66 (laci 42)

77 42 14 76 42 16

77 43 01 77 42 14

78 43 91

76 42 16 74 43 15 (laci 43)

75 42 66 75 43 10

74 43 15 76 43 05

75 43 10 77 43 01

78 43 91



3. Skip Numbering

- merup. metode pemberkasan dengan nomor tidak
berurut, berlompat-lompat dan ada jarak untuk tiap
nomor.

- Ada 3 jenis :

a. Alpha numeric

➢ biasanya digunakan utk pemberkasan nama-nama
siswa/mhs di sekolah/ perguruan tinggi yang
diatur berdasarkan abjad nama

➢ jika jlh nama makin banyak, urutan abjad diganti dgn
urutan nomor/angka dan diberi jarak 100 tiap nama



Apabila penambahan nama cukup besar ada alternatif
cara mengatasi :

a. Dengan memasukkan nomor tambahan pada
interval diantara nomor lama

b. Dengan penomoran kembali pada tiap file

c. Dengan menambah angka 0 pada akhir nomor file

Sosialisasi SE Kearsipan 20



b. Block Code

➢Pemberkasan dengan nomor yang berjarak dan 
digunakan kategori tertentu

➢Biasanya digunakan pada instansi yg kegiatannya 
ditandai dgn blok-blok angka

➢Misalnya : 

nomor 100-149 utk Bagian Keuangan

nomor 150-199 untuk Bagian Perencanaan

nomor 200-249 untuk Bagian Kepegawaian



c. Group Coding

✓ adalah kesatuan dari kode yang digunakan juntuk kegiatan terbesar dan
sub bagian

misalnya :

1000 utk masalah perlengkapan

1100  utk perlengkapan kantor

1200 utk perlengkapan pemeliharaan

1300 utk perlengkapan perawatan

✓ Tiap-tiap blok, nomor-nomor dpt ditandai sub bagian

Misalnya :  1000 Perlengkapan

1100 Perlengkapan kantor

1110  Furniture

1111   Lemari buku

1112   Kursi

1120  Mesin

1121   Mesin komputer

1122  Mesin fotocopy

Contoh gambar



4. Metode Phonetic atau Suara

❖ sistem penataan numerik yang dikombinasikan dengan
suara dan ejaan

❖ biasanya untuk permintaan arsip dilakukan melalui telp

❖ dalam metode ini sering terjadi kesalahpahaman .
penyebutan nama.

Contoh : nama JHONSON dlm pengucapan bisa JONSON
atau JOHNSSON

❖ Cara melafal dan mengeja mempunyai kemiripan maka
dlm penyimpanan lbh baik dengan abjad terutama utk
nama-nama yg hampir sama

❖ kunci utama terletak pada satu kode huruf utk
menggantikan 3 angka. Huruf pertama sbg digit pertama



5. Metode Penomoran lain, seperti penggunaan

kode CHARLESTON

- berisi 10 tanda dan tiap tanda mewakili satu 
angka dari 1 sampai 0 yaitu : C(1); H(2), A(3); R(4); 
L(5); E(6); S(7); T(8); O(9); N(0)

- Mis : kode RLNN berarti harga barang 4500

- biasanya digunakan dalam bidang bisnis

- hanya diketahui oleh orang tertentu saja dan     
bertanggungjawab dalam organisasi ybs.



Prosedur Penemuan Kembali & Peminjaman Arsip

Peminjam Arsip
Prosedur

Retrieval

Penentuan

Kode 

Pencarian pada

Daftar Isi Berkas

Lokasi Simpan

Penentuan

Indeks Berkas

Pencatatan pada

Daftar Isi Berkas

atau Bon Pinjam

Prosedur

Peminjaman

Prosedur

Pengembalian

Pencatatan

Pengembalian pada

Daftar Isi Berkas

atau Bon Pinjam

Lokasi Simpan

1

2

3

4

5
7

8

9

10

11

12

6 13



PROSEDUR PENEMUAN KEMBALI ARSIP

1. Permintaan

- melalui  telp / kurir, & pencarian

2. Charge out

- mengeluarkan arsip dilengkapi sarana out indikator / 
out sheet

3. Penulisan di sarana peminjaman

- buku peminjaman / formulir

4. Kontrol & Pengembalian

waktu kembali, kelengkapan, kondisi, beri tanda pada 
out indikator, & penempatan kembali 



FORMULIR  PEMINJAMAN

INDEKS :

…………………………

…………………………

…………………………

Tanggal Kembali :

………………………..

Tanggal Perpanjangan:

………………………..

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

…………………………

Tanggal Peminjaman

…………………………

Media : ………………… Kode Lokasi :

…………………………

Paraf Peminjaman

Peminjam      Petugas

…………        …………

Paraf Pengembalian

Peminjam      Petugas

…………        …………



BUKU  PEMINJAMAN

NO PEMINJAM JENIS ARSIP KODE 
ARSIP

TGL 
PINJAM

PARAF TGL 
KEMBALI

PARAF



KEUNTUNGAN

1. Lebih mudah digunakan dari pada metode
alphabetis karena urutan nomor lebih
mudah dikenal dari pada abjad.

2. Penyimpanan dan penyusunan lebih
mudah.

3. Penambahan folder lebih mudah
dilakukan tanpa mengganggu susunan
yang sudah ada.



lanjutan

4. Kerahasiaan informasi dapat lebih
terjaga.

5. Kesalahan penyimpanan akan lebih
cepat diketahui

6. Lebih menghemat waktu dalam
penulisan label



KERUGIAN

1. Kecerobohan dalam penulisan nomor
berakibat pada kesalahan
penyimpanan.

2. Penemuan kembali arsip menjadi lebih
lama karena memerlukan sarana bantu
berupa kartu file.

3. Jika kartu file dan accesion book tidak
digunakan secara baik akan
mengakibatkan kesulitan dalam
penemuan kembali.



lanjutan

4. Dalam metode penomoran tidak berurut
perlu waktu yang lama untuk melatih
petugas, karena kebiasaan membaca dari
kiri ke kanan.

5. Tidak dapat dilakukan pencarian langsung
ke tempat penyimpanan arsip.





Terima Kasih


