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TEST TERTULIS

BIMBINGAN TEKNIS TATA KELOLA ARSIP PERGURUAN TINGGI

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Hari, tanggal : Sabtu, 14 September 2019

Waktu : Pukul. 10.00 – 11.00

Tempat : Universitas Airlangga

Petunjuk Mengerjakan Soal:

1. Soal test terdiri dari 50 soal pilihan ganda, dan waktu yang disediakan 60 menit.

2. Gunakan lembar jawaban untuk menjawab soal.

3. Tulis nama,  dan asal isntansi pada lembar jawaban yang tersedia.

4. Pilih satu jawaban yang paling tepat, dengan cara memberi tanda silang (x) salah satu huruf a,

b, c atau d di lembar jawaban yang telah disediakan.

5. Selama test, peserta tidak diperkenankan menggunakan handphone/alat komunikasi lainnya,

buku, catatan, dan tidak diperkenankan bekerja sama.

1. Kegiatan penciptaan arsip meliputi pembuatan arsip dan penerimaan arsip, kegiatan tersebut

harus dilaksanakan berdasarkan:

a. Tata naskah dinas

b. Klasifikasi arsip

c. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis

d. Semua benar

2. Pemeliharaan arsip dinamis meliputi pemeliharaan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip

inaktif baik yang termasuk dalam katagori arsip terjaga maupun arsip umum. Untuk menjaga

keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, dilakukan melalui kegiatan-

kegiatan:

a. Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, dan alih media arsip

b. Penerimaan arsip, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, dan penyimpanan arsip

c. Pembuatan arsip, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip

d. Penciptaan arsip, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip

3. Kegiatan penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA. Retensi arsip

dalam JRA ditentukan berdasarkan:

a. Pedoman retensi arsip

b. Retensi aktif

c. Retensi inaktif

d. Retensi aktif dan retensi inaktif

4. Berikut ini adalah  sarana yang digunakan di dalam pemberkasan arsip menurut sistem

alfabetis adalah, kecuali:

a. Folder
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b. Guide

c. Accesion book

d. Out Indikator

5. Sarana yang diperlukan dalam pengelolaan arsip inaktif adalah:

a. Skema penyimpanan arsip

b. Rak arsip

c. Buku/formulir peminjaman

d. Semua jawaban benar

6. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, setiap lembaga negara,

pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan BUMD berkewajiban untuk

membentuk:

a. Unit pengolah

b. Unit kearsipan

c. Central file

d. Semua jawaban benar

7. Agar skema klasifikasi di suatu instansi dapat diimplementasikan, maka harus terpenuhi

ketentuan teknis sebagai berikut, kecuali:

a. Akomodatif

b. Sistematis

c. Fungsional

d. Perbaikan berkelanjutan

8. Dalam rangka menjaga agar arsip vital di suatu instansi dapat terjaga dengan baik, maka perlu

direncanakan dalam bentuk progam arsip vital.  Adapun di dalam pelaksanaannya dapat

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, kecuali:

a. Identifikasi

b. Penyelamatan dan pemulihan

c. Perlindungan dan pengamanan

d. Pelestarian

9. Pemeliharaan arsip dinamis dilaksanakan oleh pencipta arsip sebagai upaya:

a. Menjamin keamanan informasi dan fisik arsip

b. Menjaga kelestarian arsip

c. Tertibnya arsip

d. Semua jawaban benar

10. Muatan / unsur dalam Daftar Isi Berkas  yaitu :

a. unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu,jumlah

dan keterangan.

b. unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal,jumlah dan

keterangan.

c. nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal,jumlah

dan keterangan.
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d. nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu,

jumlah dan keterangan.

11. Yang tidak termasuk muatan/unsur dalam Daftar Arsip Inaktif yaitu:

a. Nomor arsip

b. Alamat pengolah

c. Kode klasifikasi

d. Uraian informasi arsip

12. Memberkaskan dan menata arsip sesuai tata kearsipan termasuk dalam tahapan kegiatan:

a. Pemeliharaan arsip

b. Penciptaan arsip

c. Penyusutan arsip

d. Penggunaan arsip

13. Memilah arsip yang frekuensi penggunaannya menurun dan membuat daftarnya untuk

dipindahkan ke unit kearsipan termasuk dalam kegiatan:

a. Pemeliharaan arsip

b. Penggunaan arsip

c. Penciptaan arsip

d. Penyusutan arsip

14. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam tahapan kegiatan kearsipan dari perspektif daur hidup

arsip adalah:

a. Penciptaan arsip

b. Pendistribusian arsip

c. Pemeliharaan arsip

d. Penyusutan arsip

15. Arsip yang bernilaiguna sekunder dan memiliki nilaiguna pertanggungjawaban nasional

disebut juga sebagai:

a. Arsip statis

b. Arsip sejarah

c. Arsip Negara

d. Arsip nasional

16. Pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh, kecuali:

a. Lembaga kearsipan nasional

b. Lembaga kearsipan perguruan tinggi

c. Lembaga kearsipan provinsi/kabupaten/kota

d. Lembaga pemasyarakatan

17. Pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan di bawah ini adalah, kecuali:

a. Pameran arsip

b. Akuisisi arsip

c. Pengolahan arsip

d. Preservasi arsip
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18. Meregistrasi surat masuk dalam perspektif daur hidup arsip, termasuk dalam tahapan kegiatan:

a. Penggunaan arsip

b. Penciptaan arsip

c. Pemeliharaan arsip

d. Penyusutan arsip

19. Autentifikasi arsip dilakukan untuk menjamin:

a. Keabsahan arsip

b. Keaslian arsip

c. Kerahasiaan arsip

d. Informasi arsip

20. Lingkup Arsip Dinamis  meliputi :

a. Arsip Aktif ,  Arsip Inaktif dan Arsip Statis.

b. Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Vital.

c. Arsip Aktif , Arsip Vital, dan Arsip Statis.

d. Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Statis

21. Instrumen kearsipan yang harus dimiliki oleh pencipta arsip dalam pengelolaan arsip dinamis

adalah :

a. Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip Dinamis

b. Tata naskah

c. Klasifikasi arsip

d. Semua jawaban benar

22. Waktu yang diperlukan Unit Pengolah menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan

paling lama .............setelah pelaksanaan kegiatan.

a. Satu  bulan

b. Tiga bulan.

c. Enam bulan.

d. Dua belas bulan.

23. Peraturan di bidang kearsipan yang mengatur tentang akses dan layanan arsip statis adalah

sebagai berikut:

a. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

b. Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

c. Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pedoman Akses dan Layanan

Arsip Statis

d. Semua benar

24. Peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan klasifikasi keamanan dan penentuan hak

akses arsip dinamis selain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, adalah:

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
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c. Peraturan Perundang-undangan sektor pencipta arsip yang terkait dengan klasifikasi

keamanan dan akses arsip dinamis

d. Semua benar

25. Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, maka kedudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip adalah :

a. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

b. Tetap berlaku karena saling melengkapi

c. Tetap berlaku karena mengatur hal yang berbeda

d. Tetap berlaku asalkan tidak bertentangan

26. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, kegiatan pemeliharaan

arsip dinamis meliputi kegiatan:

a. Pemberkasan arsip aktif dan Alih media arsip

b. Penyimpanan arsip dan dan penataan arsip inaktif

c. Jawaban a dan b benar

d. Jawaban a dan b salah

27. Kegiatan penciptaan arsip meliputi kegiatan:

a. Pembuatan arsip

b. Penerimaan arsip

c. Jawaban a dan b benar

d. Jawaban a dan b salah

28. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ANRI wajib/bertanggung

jawab melaksanakan pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari,

kecuali:

a. Lembaga negara

b. Perusahaan

c. Organisasi masyarakat

d. Semua salah

29. Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional

pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang adalah

pengertian dari:

a. Arsip aktif

b. Arsip inaktif

c. Arsip vital

d. Arsip dinamis

30. Kegiatan penyusutan arsip inaktif di unit pengolah dilakukan dalam bentuk kecuali:

a. Pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan

b. Pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya

c. Pemindahan arsip inaktif dari unit kearsipan ke lembaga kearsipan.

d. Penyerahan arsip statis oleh pecipta arsip kepada lembaga kearsipan
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31. Dampak   adanya pengelolaan arsip berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di bawah

ini adalah, kecuali:

a. Arsip dinamis dan arsip statis tidak dapat dikelola dari awal perencanaan/pembuatan

naskah/dokumen.

b. Tercapainya tuntutan top management akan kecepatan dan ketepatan, serta meningkatkan

pelayanan umum/public service.

c. Memudahkan aksesibilitas dan menjamin akuntabilitas.

d. Menuju paperless society dan menghemat ruangan/sarana prasarana (dari gedung ke

server).

32. Dokumen atau arsip yang tercipta di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri ketika akan

melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi 10 tahun atau lebih adalah, kecuali:

a. Keputusan pembentukkan panitia pemusnahan arsip

b. Notulen hasil penilaian arsip atau rekomendasi Tim Penilai Arsip

c. Daftar arsip usul musnah

d. Rekomendasi pimpinan

33. Analisis tugas pokok dan fungsi pencipta arsip digunakan dalam penyusunan:

a. Tata Naskah Dinas

b. Klasifikasi Arsip dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

c. Jadwal Retensi Arsip

d. b dan c benar

34. Jika ada perubahan dalam tugas pokok dan fungsi pencipta arsip, maka akan terjadi pula

perubahan dalam:

a. Tata Naskah Dinas

b. Klasifikasi Arsip dan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis

c. Jadwal Retensi Arsip

d. b dan c benar

35. Jika dilihat dari objek binaannya, maka rentang kendali tugas dan fungsi dari lembaga

kearsipan perguruan tinggi adalah melakukan pembinaan terhadap ....... yang ada di

lingkungan perguruan tinggi.

a. Unit Kearsipan I

b. Unit Kearsipan II

c. Unit Pengolah

d. Semua jawaban salah

36. Berikut ini adalah kewajiban dari unit kearsipan dalam upaya penyediaan informasi arsip

kepada publik, kecuali:

a. Menyerahkan informasi arsip tematik secara berkala kepada unit pelayanan informai

publik

b. Bertanggung jawab untuk mengolah daftar arsip aktif dan inaktif menjadi informasi

publik.

c. Menentukan klasifikasi keamanan dan akses arsip



H a l a m a n | 7

d. Membuat daftar berkas dan daftar isi berkas yang berasal dari unit pengolah

37. Yang meliputi arsip terjaga adalah:

a. Arsip kartu penduduk, arsip kewilayahan, arsip kepualauan, arsip perbatasan, arsip

perjanjian internasional, arsip kontrak karya dan arsip masalah-masalah pemerintahan

yang strategis.

b. Arsip kependudukan, arsip peta wilayah, arsip kepualauan, arsip perbatasan, arsip

perjanjian internasional, arsip kontrak karya dan arsip masalah-masalah pemerintahan

yang strategis.

c. Arsip kependudukan, arsip kewilayahan, arsip kepualauan, arsip perbatasan, arsip

hubungan  internasional, arsip kontrak karya dan arsip masalah-masalah pemerintahan

yang strategis.

d. Arsip kependudukan, arsip kewilayahan, arsip kepualauan, arsip perbatasan, arsip

perjanjian internasional, arsip kontrak karya dan arsip masalah-masalah pemerintahan

yang strategis.

38. Sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang memuat sekurang-kurangnya uraian

informasi deskripsi arsip statis, disebut:

a. Daftar arsip statis.

b. Daftar arsip.

c. Inventaris arsip.

d. Guide Arsip.

39. Akuisisi dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi,  Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota

dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi. Tujuan akuisisi adalah untuk :

a. Menambah koleksi  arsip statis.

b. Mendata arsip statis.

c. Menambah khasanah arsip statis.

d. Semua jawaban benar.

40. Dalam melaksanakan pemusnahan arsip, harus dilakukan penilaian terlebih dahulu. Salah satu

kriteria arsip yang dimusnahkan adalah:

a. Arsip-arsip lama.

b. Arsip yang sudah  jarang dipergunakan.

c. Telah habis retensinya dan berketerangan musnah  berdasarkan JRA.

d. Semua jawaban benar.


