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TENTANG HAK CIPTA

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:
a.  semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan 

hukum Indonesia;
b.  semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan 

penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali 
dilakukan Pengumuman di Indonesia;

c.  semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau 
produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, 
dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
1.  negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia 

mengenai pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
2.  negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta 

dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai pelindungan Hak Cipta 
dan Hak Terkait.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(1)  Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2)  Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).

(3)  Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

(4)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah).
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PRAKATA

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Kuasa, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan sehingga 
penyusunan buku ini dapat terwujud. Buku ini diberi judul “Administrasi 

Kearsipan di Era Teknologi Informasi”. Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh 
kebutuhan bahan ajar mata kuliah Administrasi Kearsipan yang sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi. Buku ini diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan para mahasiswa yang mengambil  mata kuliah Administrasi Kearsipan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pekerjaan administrasi 
kearsipan semakin mudah, simpel, dan aman, menggunakan aplikasi kearsipan 
elektronik. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan administrasi kearsipan di era 
teknologi informasi sekarang ini, diperlukan pengetahuan dan keterampilan dasar 
pengelolaan arsip secara manual. Pemahaman terhadap pengelolaan arsip secara 
manual menjadi dasar untuk dapat mengelola arsip secara elektronik. Untuk dapat 
melakukan pengelolaan arsip secara elektronik, maka diperlukan keterampilan 
manajemen file, alih media arsip, dan penggunaan aplikasi kearsipan elektronik.

Penyusun menyadari bahwa disebabkan keterbatasan kemampuan, 
penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan  dan 
saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, agar bahan ajar modul ini menjadi 
lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan guru di sekolah.

Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
pihak-pihak yang telah memberi dukungan guna penyusunan buku ini, yaitu: 
Wakil Rektor I Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan dukungan 
pendanaan,  bapak Drs. Purwanto, MM., M.Pd. yang telah mereview dan memberi 
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masukan, serta  pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para penulis buku dan artikel yang 
menjadi sumber rujukan buku ini. Atas segala kehilafan dan kesalahan penyusun 
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

  Yogyakarta, September 2019 
Penyusun, 
 
Sutirman
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BAB 1
MENGENAL ADMINISTRASI

Manusia merupakan mahluk individu dan sekaligus sebagai mahluk 
sosial. Sebagai mahluk sosial, manusia tidak terlepas dari kebutuhan 
berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat memungkinkan terbentuknya kelompok orang yang mempunyai 
kepentingan, keinginan, dan kebutuhan yang sama. Adanya kepentingan, 
keinginan, dan kebutuhan yang sama tersebut menyebabkan sekelompok orang 
melakukan aktivitas bersama. Aktivitas bersama dilakukan agar mereka dapat 
mewujudkan keinginan atau kebutuhannya. Proses penyelenggaraan aktivitas 
bersama diantara orang-orang yang  memiliki kepentingan, keinginan dan 
kebutuhan yang sama tersebut menggambarkan kegiatan administrasi.

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI

Administrasi merupakan istilah yang sudah lama berkembang melalui berbagai 
tahap perkembangan teori. Istilah “administrasi” secara terminologi mengandung 
makna mengurus, mengatur, atau mengelola. Dalam bahasa Latin, administrasi 
berasal dari kata “ad” dan “ministrare”. Kata “administrare” mempunyai arti 
melayani (Ali, F., 2013:11). Menurut Dimock & Dimock (Pasolong, H, 2017:2), 
kata administrasi berasal dari kata “ad” dan kata “minister” yang mempunyai 
makna melayani.Merujuk kepada pendapat di atas, maka istilah administrasi secara 
terminologi mengandung arti melayani atau mengurus.

Berdasarkan terminologi administrasi di atas, selanjutnya berkembang 
konsep administrasi dalam bentuk definisi. Menurut The Liang Gie (2009:9) 
administrasi merupakan rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan 
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oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Siagian 
(2004:2) memberikan definisi administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama 
antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu guna 
mencapai tujuan yang telah ditentukan.Ali, F. (2013:23) mengungkapkan definisi 
administrasi sebagai kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia 
yang dilandasai moral atau etika dalam mencapai tujuan berssama. Pasolong, 
H. (2017:3) berpendapat bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang 
dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas 
dasar efektif, efisien, dan rasional. Beberapa pendapat tentang definisi administrasi 
di atas pada dasarnya mengandung substansi yang relatif sama. Berdasarkan 
beberapa pendapat tersebut, pada tulisan ini dirumuskan pengertian administrasi 
sebagai proses kegiatan yang dilakukan secara kerja sama oleh sekelompok orang 
dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian administrasi di atas, dapat diidentifikasi tiga unsur 
pengertian administrasi dan dua prinsip kegiatan administrasi. Tiga unsur pengertian 
administrasi tersebut meliputi: kegiatan kerja sama, kelompok orang, dan tujuan 
bersama. Dengan demikian, suatu aktivitas dapat dikatakan sebagai kegiatan 
administrasi apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang secara 
bekerja sama. Kegiatan kerja sama kelompok orang tersebut dimaksudkan untuk 
mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Pencapaian tujuan 
yang telah ditentukan bersama tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan 
prinsip efektif dan efisien. Efektif berarti kegiatan kerjasama yang dilakukan 
dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, atau dapat dikatakan 
“berhasil guna”. Efisien berarti pencapaian tujuan yang telah ditentukan tersebut 
dilakukan dengan pengorbanan atau usaha yang sehemat mungkin atau dapat 
dikatakan “berdaya guna”. Prinsip efektif berorientasi kepada pencapaian hasil, 
tanpa memperhitungkan usaha atau pengorbanan yang harus dilakukan. Adapun 
prinsip efisien, memperhitungkan perbandingan antara usaha atau pengorbanan 
yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

B. UNSUR–UNSUR KEGIATAN ADMINSTRASI

Kegiatan administrasi dilakukan untuk mencapai tujuan. Agar suatu tujuan 
dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka harus melibatkan unsur-unsur 
kegiatan administrasi. Unsur-unsur yang terkandung dalam kegiatan administrasi 
meliputi: organisasi, manajemen, komunikasi, informasi, keuangan, kepegawaian, 
perbekalan, dan humas (The Liang Gie:2009). 
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Gambar 1.1 Unsur-Unsur Administrasi

1. Organisasi

Organisasi dapat dipandang sebagai wadah dan sebagai organisme dinamis. 
Pandangan organisasi sebagai wadah berarti memaknai organisasi dengan 
pendekatan struktural. Pendekatan struktural menganggap organisasi sebagai 
sesuatu yang statis, yang berupa hierarki struktur organisasi. Pandangan organisasi 
sebagai organisme dinamis berbarti memaknai organisasi dengan pendekatan 
perilaku. Pendekatan perilaku menganggap organisasi sebagai suatu organisme 
yang hidup dan dinamis, yang di dalamnya terdapat aktivitas manusia. 

Organisasi pada dasarnya menjadi tempat untuk berkumpul orang-orang, 
bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin 
dan terkendali, dalam  memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif 
untuk mencapai tujuan. Robbins (2009:30) menyatakan bahwa organisasi adalah 
kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Manajemen

Manajemen sebagai unsur dari kegiatan administrasi memiliki peran yang 
penting dalam mencapai tujuan organisasi. Griffin (2004:7) mendefinisikan  
manajemen sebagai rangkaian aktivitas yang diarahkan pada sumber-sumber daya 
organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 
efisien. Robbins (2009:34) menyatakan bahwa manajemen merupakan proses 
mengoordinasi dan mengawasi aktivitas penyelesaian pekerjaan secara efektif dan 
efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, 
sementara efisien berarti menggunakan sumber daya secara bijaksana dan hemat.
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Terdapat beberapa fungsi sebagai elemen dasar yang selalu ada dan melekat 
dalam proses manajemen dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 
Terdapat beberapa pendapat mengenai fungsi manajemen. Pendapat yang 
populer adalah dari George F. Terry yang membagi empat fungsi manajemen, 
yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Henry Fayol menyebutkan 
lima fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, coordinating, dan 
controlling. Robbins (2009:24) dan Griffin (2004:8) membagi fungsi manajemen 
menjadi empat yaitu planning, organizing, leading, dan controlling.  Namun pada 
buku ini dijelaskan empat fungsi menurut Robbins dan Griffin sebagai berikut:

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang memikirkan apa yang akan 
dilakukan menggunakan sumber daya yang tersedia. Pada tahap perencanaan 
dilakukan penentuan tujuan, penetapan strategi, dan merumuskan rencana-
rencana untuk mengoordinasi kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (organizing)

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang mengatur 
pembagiantugas suatu kegiatan dengan mengalokasikan sumber daya yang 
ada. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan 
dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas 
yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan 
cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus 
mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang 
bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus 
diambil.

c. Pengarahan (leading)

Pengarahan adalah suatu  tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota 
kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan 
manajerial dan usaha. Fungsi pengarahan dilakukan dengan memberikan 
motivasi, mengarahkan, dan tindakan lain yang dalam rangka mengerakkan 
orang-orang untuk melaksanakan tugasnya.

d. Pengendalian (controlling)

Pengendalian adalah suatu upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan yang direncanakan. Fungsi pengendalian dilakukan dengan 
memonitor pelaksanaan kegiatan untuk memastikan dapat tercapai seuai 
dengan yang direncanakan.
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Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana 
(tools). Tools menjadi syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. 
Tools tersebut dikenal dengan 6M, yaitu man, money, materials, machines, method, 
dan markets. Man berarti sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. 
Manusia menjadi faktor yang sangat menentukan dalam manajemen. Manusia 
yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai 
tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia 
adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-
orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan. 

Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. 
Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan 
dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, 
uang merupakan alat (tools) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala 
sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan 
berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat 
yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu 
organisasi. 

Material terdiri atas bahan mentah (raw material) dan bahan jadi. Dalam 
dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam 
bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu 
sarana. Sebab materi dan manusia tidaki dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan 
tercapai hasil yang dikehendaki. 

Machine atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan 
keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Adapun metode 
adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. 
Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja 
suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada 
sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan 
kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang 
melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya 
tidak akan memuaskan. 

Market atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan 
(memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting 
sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan 
berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan 
pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam 
perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai 
dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.
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Griffin (2004:19) mengemukakan bahwa setiap manajer harus menguasai 
beberapa keahlian manajerial, yaitu:

a. Keahlian teknis
Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat 
yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk 
menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program 
komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi, dan lain-lain.

b. Keahlian interpersonal
Keahlian interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami, 
memotivasi, dan berkomunikasi dengan individu maupun kelompok.

c. Keahlian konseptual
Manajer tingkat atas (top manager) harus memiliki keterampilan untuk 
membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau 
ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana 
kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran 
ide menjadi suatu rencana kerja yang konkret itu biasanya disebut sebagai 
proses perencanaan atau planning. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional 
juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja.

d. Keahlian diagnostik
Keahlian diagnostik merupakan kemampuan manajer untuk berpikir secara 
abstrak, untuk memahami keseluruhan organisasi dan lingkungannya.

e. Keahlian komunikasi
Manajer perlu menguasai keterampilan berkomunikasi atau keterampilan 
berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. 
Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap 
bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, 
dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian 
mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi 
diperlukan, baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah.

f. Keahlian pengambilan keputusan
Keahlian ini berkaitan dengan kemampuan mengenali dan mendefiniskan 
masalah secara benar dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah 
tersebut.
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g. Keahlian manajemen waktu
Keahlian manajemen waktu merupakan kemampuan menentukan prioritas, 
mengelola waktu secara efisien,  dan mendelegasikan pekerjaan dengan tepat. 
Keterampilan manajemen waktu sangat diperlukan oleh seorang manajer agar 
dapat mengelola pekerjaan dengan efektif dan efisien.

3. Komunikasi

Komunikasi merupakanproses penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, 
atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi lazimnya dilakukan 
secara lisan menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak. Selain 
dengan bahasa lisan, komunikasi dapat dilakukan pula dengan menggunakan 
bahasa nonverbal, yaitu menggunakan kode atau isyarat, sepertikerdipan mata, 
gerakan kepala, gerakan bahu, atau gerakan tangan. 

Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. 
Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau sekelompok orang dapat 
dipahami oleh pihak lain. Komunikasi dikatakan efektif apabila informasi yang 
disampaikan dapat dimaknai sama oleh penerima informasi tersebut.

4. Informasi

Unsur penting lainnya dalam kegiatan administrasi yaitu ketersediaan 
informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan dari data-data yang memiliki 
makna untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Informasi adalah 
data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan 
bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang (Gordon B. 
Davis, 1991: 28). Agar dapat menghasilkan keputusan yang baik, maka kualitas 
informasi juga harus baik. Informasi yang baik menurut William & Sawyer (2007) 
adalah informasi yang: benar dan dapat dibuktikan, lengkap dan padat, efisien 
biaya, terbaru, serta dapat diakses.

5. Kepegawaian

Unsur kepegawaian atau sering disebut dengan personalia merupakan proses 
yang meliputi pencarian atau rekrutmen, pengujian atau seleksi, pengangkatan, 
penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja. Tenaga kerja 
merupakan sumber daya manusia dalam organisasi yang mempunyai peranan 
utama dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi. Menurut Nugraha, S. (2005: 
134) administrasi kepegawaian merupakan suatu proses memilih pegawai baru, 
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mempergunakan, dan mempekerjakan pegawai lama. Dessler & Tan (2009) 
mengartikan kepegawaian sebagai proses perekrutan, pelatihan, penilaian, dan 
pemberian penghargaan kepada pegawai. Kegiatan administrasi kepegawaian 
berproses mulai dari penerimaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai. 
Proses penerimaan sampai dengan pemberhentian pegawai harus dilakukan dengan 
perencanaan dan pengendalian yang tepat agar dapat mendukung tercapainya 
produktivitas organisasi.

6. Keuangan

Unsur keuangan atau sering disebut dengan istilah finansial merupakan 
aktivitas yang mencakup penyusunan anggaran, penentuan sumber biaya, cara 
pemakaian, pembukuan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Peranan 
keuangan sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi. Tanpa unsur 
keuangan, administrasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Menurut The Liang 
Gie (2009:169) keuangan merupakan proses pengurusan atau penyelenggaraan 
penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok 
manusia untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dalam pelaksanaan 
fungsi-fungsi penganggaran (budgeting), pembukuan (accounting) dan pemeriksaan 
keuangan (auditing). Lebih lanjut Sudjana dan Barlian menyebutkan bahwa 
keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi 
kehidupan setiap orang dan setiap organisasi.

Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar dan instrumen yang 
terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antar bisnis dan pemerintah. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa keuangan merupakan seni 
dan ilmu dalam mengelola uang yang mempelajari tentang proses penyelenggaraan 
penyediaan dan penggunaan uang untuk mencapai tujuan dengan fungsi utamanya 
yang meliputi budgeting, accounting, dan auditing. 

7. Perbekalan

Konsep perbekalan dikenal pula dengan istilah sarana prasarana atau logistik. 
Perbekalan dapat dimaknai sebagai kegiatan pengadaan, pencatatan, pengaturan 
penggunaan, pemeliharaan, dan penyingkiran sarana prasarana dalam suatu usaha 
kerjasama. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi No. 48 Tahun 2013 Tentang Sarana dan Prasarana Kantor 
di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi, prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi sebagai 
penunjang proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pekerjaan. Istilah prasarana 
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lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak  bergerak seperti gedung, ruang, 
dan tanah. Adapun sarana dapat maknai sebagai benda-benda bergerak yang 
dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan. Sarana dapat berupa peralatan, 
mesin, perlengkapan, dan perabotan.

8. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas dapat bermakna sebagai 
proses, lembaga, dan profesi. Sebagai proses, humas adalah seni menciptakan 
pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan 
publik terhadap suatu individu atau organisasi. Menurut IPRA (International Public 
Relations Association), humas adalah aktivitas yang dilakukan secara terencana 
dan berkelanjutan oleh organisasi untuk memperoleh pengertian, simpati, dan 
dukungan dari pihak internal maupu eksternal. Sebagai lembaga, humas berarti 
suatu unit kerja dalam suatu organisasi yang bertugas melaksanakan kegiatan 
untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari pihak internal maupu 
eksternal. Sebagai sebuah profesi, humas berarti seseorang yang bekerja secara 
profesional, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghimpun dan 
memberikan informasi, agar dapat memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan 
dari pihak internal maupu eksternal.

Humas memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Salah satu 
peran humas adalah membangun hubungan yang harmonis dan positif dengan 
masyarakat, sehingga keberadaan organisasi diterima dan mendapat dukungan 
masyarakat. Penerimaan dan dukungan dari masyarakat merupakan faktor 
penting bagi perkembangan dan keberlangsungan organisasi. Suratman (2017) 
mendefinisikan humas sebagai pendekatan kepada masyarakat luas melalui media 
komunikasi sebagai upaya untuk membangun citra positif sebuah organisasi 
dengan melakukan evaluasi publik, mengidentifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan 
dan prosedur sebuah organisasi, dan menjalankan program untuk mendapatkan 
pengertian dan penerimaan publik. Dengan demikian, keberadaan humas sebagai 
unsur administrasi sangat diperlukan dalam setiap organisasi.
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BAB 2
MENGENAL ARSIP

Informasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan 
organisasi. Apabila organisasi dianalogikan sebagai tubuh manusia, informasi 
merupakan darah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas. Dalam 

kehidupan organisasi, informasi mengalami proses penciptaan, pemeliharaan, 
pemanfaatan, dan pemusnahan. Informasi yang telah tercipta, harus dipelihara 
dengan baik agar apabila dibutuhkan dapat ditemukan kembali dengan cepat dan 
digunakan dengan tepat.

A. Pengertian Arsip

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia semakin mengalami 
ketergantungan terhadap informasi. Informasi menjadi sumber daya yang 
penting dalam kehidupan individu maupun organisasi. Istilah informasi tidak 
dapat dipisahkan dari  konsep arsip. Meskipun arsip merupakan istilah yang 
sudah sangat populer di kalangan masyarakat, akan tetapi ternyata masih terdapat 
beberapa perbedaan pandangan mengenai makna Arsip. Arsip Nasional Republik 
Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan resmi di Indonesia memberikan 
toleransi terhadap perbedaan pendapat mengenai pengertian arsip. Menurut 
Asichin (1999:3) perbedaan pandangan tersebut disebabkan karena tidak ada 
batasan universal mengenai konsep arsip.  Namun demikian terdapat beberapa 
literatur yang layak menjadi rujukan untuk memahami konsep arsip tersebut. 

Read & Ginn (2011:5) dalam bukunya berjudul Record Management 
mengutip definisi arsip dari ARMA Internasional dan International Organization for 
Standardization (ISO) 15489. Menurut  ARMA Internasional arsip adalah informasi 
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yang disimpan dalam bentuk dan karakteristik apapun, dibuat atau diterima oleh 
organisasi sebagai bukti kegiatan serta memiliki nilai dalam jangka waktu tertentu. 
International Organization for Standardization (ISO) 15489 mendefinisikan arsip 
sebagai informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara sebagai bukti dan informasi 
bagi organisasi atau individu untuk kepentingan hukum maupun bisnis. Definisi 
dari ARMA dan ISO memiliki kesamaan yaitu sebagai informasi yang dibuat atau 
diterima dan disimpan sebagai bukti. Akan tetapi, ARMA lebih menekankan pada 
organisasi, sedangkan definisi ISO mencakup organisasi dan individu. 

Definisi lain mengenai arsip dikemukakan oleh Quible (2005:475), yang 
menyebutkan arsip sebagai dokumen-dokumen yang berisi informasi dalam bentuk 
kertas maupun format elektronik yang digunakan untuk berbagai fungsi kegiatan.  
Selain itu, secara lebih simpel Diamond (1995:1) menyatakan “a record is any form 
of recorded information”. Arsip merupakan berbagai bentuk informasi yang direkam. 
Beberapa pendapat-pendapat di atas, menggambarkan bahwa secara substansi 
arsip dapat dikatakan sebagai informasi yang terekam dalam berbagai bentuk. 
Rumusan definisi tersebut juga sesuai dengan UU No.43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan, yang merumuskan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 
dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Finnell (2011) menyebutkan “records are the evidence of what the 
organization does. They capture its business activities and transactions, such as contract 
negotiations, business correspondence, personnel files, and financial statements”. Arsip 
adalah bukti apa yang dikerjakan oleh organisasi. Arsip tersebut menggambarkan 
aktivitas dan transaksi bisnis, seperti negosiasi kontrak, korespondensi bisnis, 
file kepegawaian, dan laporan keuangan. Division of Library and Information 
Services, Florida Department of State (2010) menjelaskan arsip sebagai semua 
dokumen kertas, surat, peta, buku, kaset, foto, film, rekaman suara, program 
aplikasi, atau bahan-bahan lain, yang diterima atau dibuat sebagai bukti transaksi  
kegiatan kantor. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka pada dasarnya konsep arsip tidak 
dapat dipisahkan dengan informasi, karena arsip merupakan informasi yang dibuat, 
diterima, dan disimpan dalam berbagai bentuk dan media, baik oleh perorangan 
maupun organisasi. Suatu arsip harus dikelola dengan baik karena nilai dan tingkat 
kepentingannya berbeda-beda, baik untuk kepentingan yuridis, bukti historis, 
maupun kepentingan transaksi bisnis. 
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Setiap arsip memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Menurut 
Kennedy & Schauder (Sukoco, 2007:82), unsur-unsur yang terkandung pada 
setiap arsip adalah unsur isi, struktur, dan konteks. Unsur isi adalah informasi 
yang terekam dalam arsip tersebut. Informasi yang dimaksud dapat berupa ide, 
konsep, dan fakta tentang suatu peristiwa. Unsur struktur merupakan spesifikasi 
dari suatu arsip. Spesifikasi tersebut dapat berupa sistematika penulisan, jenis dan 
ukuran huruf, serta bagian-bagian dari arsip. Adapun unsur konteks adalah kondisi 
yang melatarbelakangi diciptakannya suatu arsip, atau alasan yang menyebabkan 
diciptakan arsip tersebut.

B. KLASIFIKASI ARSIP

Berkaitan dengan macam-macam arsip, terdapat beberapa pendapat yang 
membedakan arsip. Asichin (1999:4) mengelompokkan arsip berdasarkan bentuk 
atau medianya yaitu arsip berbentuk kertas, film, dan media magnetik. Arsip 
berbentuk kertas dapat berupa data, gambar, dan teks yang disimpan. Arsip 
berbentuk film merupakan data, gambar, dan teks yang disimpan pada film, 
termasuk microfilm. Adapun arsip media magnetik merupakan data, gambar, atau 
teks yang simpan dan ditemukan kembali dengan cara penulisan kode secara 
magnetik dan khusus berkaitan dengan teknologi komputer.  Lebih lanjut Asichin 
(1999:5) menegaskan bahwa apapun jenis arsip harus memiliki karakteristik: (1) 
merupakan informasi terekam; (2) memiliki media yang nyata; dan (3) memiliki 
fungsi dan kegiatan.

Read & Ginn (2011:8) membuat klasifikasi arsip berdasarkan tingkat 
kepentingan dan nilai gunanya. Berdasarkan tingkat kepentingannya, arsip 
dibedakan menjadi: arsip vital, arsip penting, arsip berguna, dan arsip tidak 
penting. Adapun menurut nilai gunanya, arsip dibedakan menjadi arsip yang 
memiliki nilai guna: administratif, hukum, dan historis. Quible (2005:483) 
membuat klasifikasi arsip sesuai dengan rumusan dari National Fire Protection 
Association, yakni arsip vital dan arsip penting. Sukoco (2007:82) membedakan 
arsip menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis dibedakan lagi 
menjadi arsip dinamis aktif dan dinamis inaktif. Sesuai dengan Undang-Undang 
No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 9, arsip dibedakan menjadi arsip 
statis dan arsip dinamis. Arsip dinamis terdiri atas arsip vital, arsip, aktif,  
dan arsip inaktif.
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Secara lebih jelas, klasifikasi arsip dapat digambarkan sebagai berikut:

1.	 Klasifikasi	Arsip	Menurut	Fungsi

Menurut fungsinya, arsip diklasifikasikan menjadi arsip dinamis dan 
arsip statis.

a. Arsip Dinamis

Menurut Basuki (2003:13), arsip dinamis adalah informasi terekam, 
termasuk data dalam sistem komputer, yang dibuat atau diterima oleh 
badan korporasi atau perorangan dalam transaksi kegiatan atau melakukan 
tindakan sebagai bukti aktivitas tersebut. Sukoco (2006:84) mendefinisikan 
arsip dinamis atau disebut juga dengan istilah dokumen sebagai informasi 
terekam, termasuk data dalam sistem komputer, yang dibuat atau diterima 
oleh organisasi atau perorangan, dalam transaksi kegiatan atau melakukan 
tindakan sebagai bukti aktivitas tersebut. Kedua penulis tersebut memberikan 
definisi yang sama terhadap konsep arsip dinamis.

The Georgia Archieves (Sukoco: 2006), mendefinisikan dokumen 
sebagai informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan. The 
International Standard Organization (ISO On Record Management–ISO 15489) 
mengartikan dokumen sebagai informasi yang diciptakan dan dikelola sebagai 
bukti maupun informasi yang oleh organisasi atau perorangan digunakan 
untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi bisnis. Dokumen ini 
mempunyai awal dan akhir yang dapat berupa teks, data, peta digital, 
spreadsheets, database, gambar, dan data suara. 

Menurut Basuki (2003), dokumen harus memenuhi syarat yang 
ditentukan, lengkap, cukup bermakna, komprehensif, tepat, dan tidak 
melanggar hukum. Bentuk dokumen dapat berupa :

1) Kertas, microfilm, atau elektronik.
2) Dokumen atau berkas, peta, cetak biru, gambar, foto dan sebagainya.
3) Data dari sistem bisnis, dokumen yang diolah dengan pengolah kata, 

spreadsheet, lembaran elektronik, berita e-mail, citra digital.
4) Audio dan video.
5) Dokumen tulisan tangan.
6) Dokumen yang tidak berstruktur seperti surat, atau dokumen yang 

berstruktur seperti formulir.
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Dokumen juga dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1) Dokumen administratif meliputi dokumen prosedur, formulir dan 
korespondensi.

2) Dokumen akuntansi meliputi laporan, formulir, dan korespondensi 
terkait. Contoh tagihan, invoice, rekening bank, laporan penagihan 
nasabah.

3) Dokumen proyek meliputi korespondensi, nota, dokumentasi 
pengembangan produk, dan sebagainya yang berkaitan degan proyek 
tertentu.

4) Berkas kasus meliputi dokumen nasabah, asuransi, kontrak, dan berkas 
tuntutan hukum.

Kennedy dan Schauder (Sukoco, 2007:82) menjelaskan bahwa pada 
setiap dokumen dan arsip akan terdiri atas :

1) Isi, yaitu informasi yang terdapat pada arsip berupa ide atau konsep, 
fakta tentang suatu kejadian, orang, organisasi maupun aktivitas lain 
yang direkam dalam arsip tersebut.

2) Struktur, merupakan atribut fisik (ukuran dan gaya huruf, spasi, margin, 
dan lambang organisasi) dan logis (logika dibalik pembuatan dokumen 
tersebut) dari suatu arsip. Misalnya, struktur surat terdiri atas header 
(nama pengirim, tanggal, judul surat, dan penerima), tubuh surat (isi 
dari maksud dibuatnya surat) dan otentifikasi ( tanda tangan si pembuat 
surat).

3) Konteks, menjelaskan “ mengapa” dari suatu arsip.

Dengan demikian, dokumen atau arsip dinamis adalah berkas-berkas 
yang berisi informasi yang masih dipakai dalam proses kegiatan organisasi 
yang sedang berjalan. Menurut Desertno dan Kynason (Sukoco, 2007:82) 
arsip dinamis dibagi menjadi:

1) Dokumen aktif
Dokumen aktif adalah dokumen yang digunakan secara kontinyu minimal 
12 kali dalam setahun. Dokumen ini mencakup berkas pegawai yang 
masih bekerja, dokumen pembelian bahan baku pada tahun anggaran 
yang sedang berjalan, dan korespondensi yang akan dilakukan organisasi 
dengan pihak eksternal.
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2) Dokumeninaktif
Dokumen inaktif merupakan dokumen jangka panjang yang memiliki 
nilai berkesinambungan bagi pelaksanaan operasi perusahaan dan 
disimpan untuk jangka waku tertentu sesuai dengn jadwal retensi 
dokumen. Contoh dokumen inaktif adalah berkas karyawan yang sudah 
pensiun, pembelian bahan baku yang sudah dibayar pada tahun anggaran 
yang lalu, dan dokumen lain yang telah berlalu.

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, 
arsip dinamis dibedakan menjadi arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. 
Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya menjadi persyaratan dasar bagi 
kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak 
tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi 
penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Adapun arsip inaktif adalah 
arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

b. Arsip Statis

Arsip statis merupakan arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara 
langsung dalam kegiatan/pekerjaan organisasi sehari-hari tetapi masih 
disimpan karena dianggap memiliki nilai guna. Menurut Undang-Undang 
Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip statis adalah arsip yang 
dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah 
habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi 
baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik 
Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Contoh arsip statis adalah gambar-
gambar pahlawan, naskah proklamasi, foto pernikahan, dan sebagainya. 

2.	 Klasifikasi	Arsip	Menurut	Wujud

a. Arsip tercetak/cetakan

Arsip ini disebut juga dengan arsip manual, yaitu berwujud lembaran 
kertas yang berisi informasi atau keterangan lain yang berguna bagi kehidupan 
organisasi, misalnya :

1) Surat-surat
2) Laporan-laporan
3) Kuitansi
4) Notulen rapat

5) Berita acara
6) Gambar
7) Grafik
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b. Arsipelektronik/digital

Arsip yang berwujud file elektronik/digital, biasanya menggunakan media 
penyimpanan:

1) Pita rekaman
2) Piringan hitam
3) Mikrofilm

4) Compac Disk (CD)
5) Hard Disik
6) Flash Disk

3.	 Klasifikasi	Arsip	Menurut	Sifat	Kepentingan

a. Arsip tidak penting

Arsip tidak penting ialah arsip yang tidak memerlukan pengolahan, dan 
tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang penting sehingga tidak 
perlu disimpan dalam waktu terlalu lama. Contohnya :

1) Pengumuman hari libur
2) Surat undangan 

b. Arsip yang diperlukan

Arsip yang diperlukan ialah arsip yang masih mempunyai nilai kegunaan 
tetapi sifatnya sementara dan sewaktu-waktu masih dibutuhkan. Contohnya :

1) Daftar hadir pegawai
2) SPPD
3) Surat pengantar pengiriman
4) Surat pesanan barang
5) Surat permintaan barang

c. Arsip penting

Arsip penting ialah arsip yang mempunyai nilai hukum, pendidikan, 
keuangan, dokumentasi, sejarah, dan sejenisnya. Contohnya :

1) SK pengangkatan
2) Daftar riwayat hidup
3) Sertifikat
4) Ijazah
5) Peraturan/perundangan
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d. Arsip vital

Arsip vital merupakan arsip yang mutlak harus ada untuk menjamin 
kelangsungan operasional organisasi. Arsip vital tidak dapat diganti dengan 
dokumen lain. Contohnya: akte pendirian lembaga dan surat ijin usaha

4.	 Klasifikasi	Arsip	Menurut	Tingkat	Keaslian

a. Arsip otentik

Arsip otentik merupakan arsip yang asli. Sebagai bukti keasliannya, pada 
arsip tersebut terdapat tanda tangan sah menggunakan tinta.

b. Arsip tidak otentik 

Arsip tidak otentik merupakan arsip yang tidak asli atau salinan. Pada 
arsip tersebut tidak terdapat tanda tangan sah dengan tinta.

C. KEGUNAAN ARSIP

Arsip sebagai rekaman informasi mempunyai kegunaan yang sangat penting 
bagi individu maupun organisasi. Modul Arsip Dinamis yang diterbitkan oleh 
Arsip Nasional Republik Indonesia (Asichin: 1999) menyebutkan bahwa secara 
umum arsip memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Menunjang proses perencanaan.
3. Mendukung pengawasan.
4. Sebagai alat pembuktian.
5. Sebagai memori perusahaan/organisasi.
6. Sebagai alat kepentingan politik dan ekonomi.

Arsip dinamis maupun arsip statis ternyata memiliki kegunaan yang begitu 
penting dalam kehidupan organisasi maupun kehidupan suatu negara. Oleh karena 
itu, pengelolaan terhadap arsip harus dilakukan secara sistematis dan profesional.

D. PERANAN ARSIP

Arsip merupakan rekaman informasi Menurut Widjaja (1993: 101) peranan 
arsip adalah sebagai sumber informasi dan sumber dokumentasi. Sebagai sumber 
informasi maka arsip akan dapat membantu mengingatkan petugas yang lupa 
mengenai sesuatu masalah. Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat dipergunakan 
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oleh pimpinan organisasi untuk mengambil keputusan secara tepat mengenai 
suatu masalah yang sedang dihadapi. Keberhasilan kinerja suatu organisasi sangat 
tergantung kepada kualitas pengambilan keputusan pimpinan. Pengambilan 
keputusan pimpinan membutuhkan bahan-bahan informasi yang terdapat pada 
arsip. Dengan demikian, arsip sangat berperan penting dalam proses pencapaian 
tujuan organisasi.

E. NILAI GUNA ARSIP

Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi 
organisasi. Nilai guna ini merupakan dasar penentuan jadwal retensi bagi masing-
masing dokumen berdasarkan nomor serinya. Ditinjau dari kepentingan organisasi, 
nilai guna arsip dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Nilai guna primer

Nilai guna primer yaitu nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan bagi 
kepentingan lembaga pencipta arsip. Ada beberapa nilai guna primer bagi suatu 
organisasi, antara lain:

a. Nilai guna adiministratif

Nilai guna administratif yaitu nilai guna arsip yang terkait dengan 
kebutuhan persyaratan administratif atas keberadaan organisasi. Dokumen 
semacam ini meliputi bagian organisasi, pernyataan visi dan misi, seta tata 
tertib yang mengatur operasional organisasi. Dari sini akan dapat diketahui 
perkembangan organisatoris sebuah organisasi yang berguna bagi pemakai 
pada masa mendatang.

b. Nilai guna fiskal

Nilai ini berupa nilai dokumen yang menyangkut penggunaan uang 
untuk keperluan audit atau operasional, data yang diperlukan untuk 
menyusun laporan tahunan atau menyelesaikan pengisian pajak organisasi, 
berkas transaksi seperti pembelian dan penjualan, laporan keungan, dan 
ringkasan transaksi keuangan.

c. Nilai guna hukum

Nilai guna hukum yaitu nilai guna dokumen yang menyangkut 
kepentingan hukum. Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan, 
persetujuan transaksi, kontrak, bukti menyelesaikan tugas sesuai dengan 
persyaratan hukum pelaksanaan standar keselamatan, kerja atau dampak 
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analisis lingkungan merupakan bentuk dokumen yang ada karena nilai guna 
hukum. Contoh dari arsip yang mempunyai nilai guna hukum seperti bukti 
kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), sertifikat kepemilikan tanah, bukti 
pembelian, dan berbagai macam dokumen yang menunjukkan kepemilikan.

d. Nilai guna historis

Nilai guna historis yaitu nilai dokumen yang disimpan bukan karena 
kepentingan bisnis, melainkan karena kepentingan historis yang merekam 
sebuah peristiwa yang bertautan dengan suatu kegiatan. Nilai historis sebuah 
dokumen dikaitkan pula dengan bertautan dengan suatu kegiatan. Nilai 
historis sebuah dokumen dikaitkan pula dengan nilai dokumen pada masa 
mendatang bagi para pengguna internal menyangkut organisasi. Surat yang 
ditandatangani oleh pahlawan nasional seringkali memiliki nilai historis 
dengan tidak memandang isinya.

2. Nilai guna sekunder

Nilai guna sekunder merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan 
arsip bagi kepentingan umum di luar lembaga pencipta arsip. Biasanya arsip atau 
dokumen itu digunakan sebagai bahan bukti dan pertanggungjawaban sosial. Ada 
dua nilai gua yang termasuk didalamnya :

a. Nilai guna pembuktian

Nilai guna pembuktian adalah nilai mengenai bagaimana organisasi atau 
perusahaan didirikan, dikembangkan, diatur, serta pelaksanaan fungsi dan 
kegiatannya. Beberapa contoh dari nilai guna pembuktian yaitu akta pendirian 
perusahaan dan surat kepetusan pengangkatan tenaga kerja. 

b. Nilai guna informasional

Nilai guna informasional merupakan nilai yang menyangkut informasi 
untuk kepentingan penelitian dan kesejarahan tanpa dikaitkan dengan 
organisasi penciptanya. Informasi yang digunakan merupakan informasi 
tentang orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya. Contohnya, 
arsip toko buku berisi penjualan buku untuk seorang pahlawan nasional. Di 
sini informasi yang diutamakan menyangkut tokohnya dan bukan tentang 
toko buku.
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Selain nilai-nilai di atas, arsip juga disimpan karena memiliki nilai khusus 
yang disingkat dalam akronim ALFRED (Sukoco, 2007:87), yaitu :

1. Administrator Value, keberadaan arsip dipertahankan karena nilai 
administrasinya dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya, data penjualan dari 
seluruh wilayah diperlukan oleh manajemen untuk menentukan strategi 
pemasaran yang tepat bagi produk atau perusahaan secara keseluruhan.

2. Legal Value, keberadaan arsip dipertahankan karena nilai hukum yang 
terkandung di dalamnya. Misalnya, data keuangan yang disimpan oleh 
departemen treasury sebuah bank akan berguna ketika dilakukan penyidikan 
tentang dugaan tindakan money laundry yang dilakukan oleh intitusinya.

3. Fiscal Value, keberadaan arsip dipertahankan karena nilai fiskal yang 
terkandung didalamnya, misalnya, data laporan penjualan yang dilakukan 
perusahaan selama setahun fiskal akan menentukan jumlah pajak yang harus 
dibayar, dan sewaktu-waktu arsip tersebu dapat diperiksa oleh petugas pajak 
bila diperlukan.

4. Research Value, keberadaan arsip dipertahankan karena nilai riset yang 
terkandung di dalamnya. Misalnya, data kependudukan yang dimiliki oleh 
Badan Pusat Statistik akan diperlukan oleh perusahaan yang akan meluncurkan 
produk baru untuk melakukan riset pasar, yaitu seberapa besar target market 
yang akan mereka tuju.

5. Educational Value, keberadaan arsip dipertahankan karena nilai pendidikan 
terkandung di dalamnya. Misalnya, buku The Wealth Of Nations, (judul aslinya 
adalan An Inquiry into tehe Nature and Causes of  the Wealth of Nations, yang 
diterbitkan pertama kalinya pada tahun 1776 oleh Methuen adn Co, Ltd) 
yang ditulis oleh Adam Smith hingga saat ini disimpan oleh perpustakaan 
Oxford, karena di dalamnya terdapat dasar–dasar ilmu ekonomi modern dan 
menjadi rujukan bagi mahasiswa ekonomi untuk mempelajari ilmu ekonomi.

6. Documentary Value, keberadaan arsip dipertahankan karena nilai 
dokumentasi yang terkandung di dalamnya. Misalnya, foto proklamasi 
kemerdekaan Republik Indonesia sampai aat ini disimpan oleh badan arsip 
nasional sebagai bukti perjalanan kehidupan bangsa Indonesia atau foto anda 
ketika ulang tahun ke tujuh belas akan tetap disimpan dalam album keluarga 
untuk memberikan gambaran mengenai Anda ketika berumur 17 tahun.
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BAB 3
ADMINISTRASI KEARSIPAN

Pengelolaan arsip yang baik akan membantu kelancaran proses penye-
lenggaraan administrasi dalam organisasi. Proses pengelolaan arsip 
membutuhkan perencanaan yang baik serta penanganan yang tepat sehingga 

dapat memperpanjang jangka penyimpanan arsip yang vital bagi organisasi. Proses 
tersebut mulai dari penciptaan, pendisitribusian, penggunaan, pemeliharaan 
sampai dengan penyusutan arsip.

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI KEARSIPAN

Pada buku ini, konsep Administrasi Kearsipan dimaknai sama dengan konsep 
Manajemen Kearsipan dan Manajemen Arsip Dinamis (Records Management). 
Read & Ginn (2007:4) menjelaskan bahwa Records Management merupakan 
pengendalian sistematis terhadap seluruh arsip dinamis mulai dari pembuatan 
atau penerimaan, pengolahan, pengiriman, pengorganisasian, penyimpanan, dan 
penemuan kembali, untuk penggunaan yang maksimal.  Dikarenakan informasi 
merupakan sumber daya yang penting bagi organisasi, maka fungsi Records 
Management juga mencakup manajemen informasi. Dengan demikian, Records 
Management juga dikenal dengan Records and Information Management (RIM).

Pendapat lain dikemukan oleh Lundgren & Lundgren yang menyatakan 
bahwa manajemen arsip dinamis merupakan perencanaan, penempatan staf, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap arsip dan keseluruhan  
proses yang berkaitan dengan arsip (Asichin, 1999:11). ANRI memberikan 
batasan manajemen arsip dinamis sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 
dalam rangka mengelola keseluruhan daur hidup arsip (Asichin, 1999:11). U.S. 
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Departement of Energy  anual report (Anonim:2006) mendeskripsikan manajemen 
arsip sebagai perencanaan, pengendalian, pengarahan, pengorganisasian, pelatihan, 
promosi, dan aktivitas manajerial lainnya yang berkaitan dengan penciptaan, 
pemeliharaan dan penggunaan, serta penyusutan arsip. Widjaja (1993:92) 
memberikan penjelasan bahwa administrasi kearsipan adalah segenap rangkaian 
perbuatan menyelenggarakan kearsipan sejak saat dimulainya pengumpulan 
warkat-warkat sampai penyingkirannya. Merujuk kepada beberapa pendapat 
di atas, maka dapat dikatakan bahwa administrasi kearsipan merupakan proses 
pengeloaan arsip secara sistematis mulai dari penciptaan, pendistribusian, 
penggunaan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyusutan.

B. LANDASAN ADMINISTRASI KEARSIPAN

Pelaksanaan administrasi kearsipan atau pengelolaan arsip pada lembaga-
lembaga pemerintah maupun swasta di Indonesia didasarkan pada landasan 
undang-undang, yaitu UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Menurut 
UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis adalah 
proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi 
penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Adapun 
pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, 
efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, 
pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.

C. TUJUAN DAN ASAS ADMINISTRASI KEARSIPAN

Pengelolaan arsip pada suatu organisasi merupakan suatu keharusan karena 
mempunyai tujuan tertentu. Menurut UU No.43 Tahun 2009, pengelolaan arsip 
bertujuan untuk:

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi 
politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai 
penyelenggara kearsipan nasional; 

2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti 
yang sah; 

3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat 
melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
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5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem 
yang komprehensif dan terpadu;

6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, 
budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; 
dan

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan 
arsip yang autentik dan terpercaya.

Read& Ginn (2011) menyebutkan beberapa tujuan dilaksanakannya program 
administrasi kearsipan yaitu untuk:

1. Meningkatkan efisiensi organisasi.
2. Melindungi arsip .
3. Menyediakan informasi yang akurat, kapanpun dan dimanapun dibutuhkan.
4. Menyediakan informasi dengan biaya yang rendah.
5. Menyediakan sistem kearsipan yang efisien.
6. Melindungi informasi dengan merancang dan melaksanakan kontrol kearsipan.
7. Menentukan metode untuk mengevaluasi setiap tahapan pengelolaan arsip.
8. Melatih personil organisasi dalam menggunakan dan mengontrol arsip.

Selain memiliki tujuan, penyelenggaraan administrasi kearsipan juga harus 
memperhatikan asas-asas pelaksanannya. UU No. 43 tahun 2009 menyatakan 
bahwa penyelenggaraan administrasi kearsipan harus dilaksanakan dengan 
berasaskan: 

1. Kepastian hukum; 
2. Keautentikan dan keterpercayaan;
3. Keutuhan;
4. Asal usul;
5. Aturan asli;
6. Keamanan dan keselamatan;
7. Keprofesionalan; 

8. Keresponsifan; 
9. Keantisipatifan;
10. Kepartisipatifan;
11. Akuntabilitas;
12. Kemanfaatan;
13. Aksesibilitas; dan
14. Kepentingan umum.

Asas kepastian hukum mengandung maksud bahwa penyelenggaraan kearsipan 
dilaksanakan berdasarkan landasan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-
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undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Asas 
keauntentikan dan keterpercayaan mempunyai maksud agar penyelenggaraan 
kearsipan harus berpegang pada asas menjaga keaslian dan keterpercayaan arsip 
sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan pertanggungjawaban. Asas 
keutuhan berarti penyelenggaraan kearsipan harus menjaga kelengkapan arsip dari 
upaya pengurangan, penambahan, dan pengubahan informasi maupun fisiknya 
yang dapat mengganggu keautentikan dan keterpercayaan arsip. Asas asal-usul 
merupakan asas yang dilakukan untuk 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 penciptaannya. 

Asas aturan asli ialah  asas yang dilakukan untuk  menjaga arsip tetap ditata 
sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan 
ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Asas 
keamanan berarti penyelenggaraan kearsipan harus memberikan jaminan 
keamanan arsip dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh 
pengguna yang tidak berhak. Adapun asas keselamatan berarti penyelenggaraan 
kearsipan harus dapat menjamin terselamatkannya arsip dari ancaman bahaya baik 
yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia. Asas keprofesionalan 
menuntut penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan oleh sumber daya manusia 
yang profesional yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan. 

Asas keresponsifan menghendaki agar penyelenggara kearsipan tanggap atas 
permasalahan kearsipan maupun masalah lain yang berkait dengan kearsipan, 
khususnya bila terjadi suatu sebab kehancuran, kerusakan atau hilangnya arsip. Asas 
keantisipatifan bermakna agar penyelenggaraan kearsipan didasari pada antisipasi 
atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan 
pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai 
perubahan dalam penyelenggaraan kearsipan antara lain perkembangan teknologi 
informasi, budaya, dan ketatanegaraan. 

Asas kepartisipatifan mengharuskan penyelenggaraan kearsipan memberikan 
ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kearsipan. Asas 
akuntabilitas menghendaki penyelenggaraan kearsipan memperhatikan arsip 
sebagai bahan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa 
yang direkam. Asas kemanfaatan mengandung maksud agar penyelenggaraan 
kearsipan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. Asas aksesibilitas berarti penyelenggaraan kearsipan harus dapat 
memberikan kemudahan, ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk 
memanfaatkan arsip. Asas kepentingan umum berarti penyelenggaraan kearsipan 
dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan  tanpa diskriminasi.
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D. SIKLUS PENGELOLAAN ARSIP

Kegiatan Administrasi Kearsipan pada dasarnya mengikuti tahapan sesuai 
dengan siklus arsip. Siklus arsip merupakan tahapan proses mulai dari arsip 
diciptakan sampai dengan arsip musnah. Undang-Undang No. 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan mengelompokkan tahapan siklus arsip yang meliputi: 
penciptaan, penggunaan dan pemelihaaan, serta penyusutan. Read & Ginn (2011) 
menggambarkan siklus arsip seperti pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 Siklus Hidup Arsip

1. Creation
Tahap ini disebut dengan tahap penciptaan arsip. Tahap penciptaan arsip 
terdiri atas pembuatan dan penerimaan arsip. Pembuatan arsip merupakan 
aktivitas menghasilkan arsip yang dilakukan oleh internal organisasi. Adapun 
penerimaan arsip merupakan aktivitas memperoleh arsip yang dikirim oleh 
pihak eksternal.

2. Distribution
Tahap distribusi merupakan kelanjutan dari tahap penciptaan arsip. Setelah 
arsip dibuat atau diterima, maka arsip tersebut selanjutnya didistribusikan 
kepada pihak yang dituju. Arsip yang dibuat oleh internal organisasi akan 
didistribusikan kepada pihak eksternal atau kepada pihak internal. Arsip 
yang diterima dari pihak eksternal akan didistribusikan kepada pihak internal 
organisasi.
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3. Use
Tahap penggunaan merupakan proses pemanfaatan arsip dalam kegiatan 
organisasi. Penggunaan arsip berarti menjadikan arsip sebagai sumber 
informasi atau sarana pendukung untuk mengambil keputusan organisasi. 
Pengambilan keputusan organisasi harus mempertimbangkan informasi yang 
terkandung pada arsip.

4. Maintenance
Pemeliharaan arsip merupakan kegiatan yang penting agar arsip yang berisi 
informasi berharga tidak mudah rusak atau hilang. Pemeliharaan arsip harus 
dilakukan terhadap wujud fisik arsip maupun terhadap isi yang terkandung 
pada arsip tersebut. Pemeliharaan terhadap wujud fisik arsip berarti menjaga 
agar arsip tersebut tidak rusak atau hilang. Adapun pemeliharaan terhadap 
isi arsip berarti menjaga agar informasi yang terkandung dalam arsip tidak 
bocor kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya.

5. Disposition
Disposition dapat diartiken sebagai tahap penyusutan arsip. Tahap penyusutan 
arsip adalah proses pengurangan jumlah arsip yang disimpan. Penyusutan 
arsip harus didasarkan pada jadwal retensi arsip. Penyusutan dapat dilakukan 
dengan cara pemindahan dan pemusnahan arsip.

E. FUNGSI ADMINISTRASI KEARSIPAN

Fungsi administrasi kearsipan dalam organisasi selain mengacu kepada 
fungsi-fungsi manajemen secara umum, juga mengacu kepada siklus hidup 
arsip. Asichin (1999:12) membagi siklus hidup arsip menjadi tiga tahap yaitu 
penciptaan, penggunaan dan perawatan, serta penyusutan. Quible (2005:478) 
membagi tahapan siklus arsip menjadi lima tahap, yaitu creation, utilization, storage, 
retrieval, dan diposition. Read & Ginn (2011:19) membagi tahapan siklus arsip 
menjadi tahap creation, distribution, use, maintenace, dan disposition.

Berdasarkan siklus hidup arsip tersebut, maka fungsi administrasi kearsipan 
meliputi penciptaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan 
arsip. Fungsi pertama adalah penciptaan arsip, yaitu terdiri atas aktivitas pembuatan 
arsip oleh lembaga atau penerimaan arsip dari pihak lain. Fungsi kedua adalah 
pendistribusian, yaitu proses penyampaian arsip kepada pihak yang membutuhkan, 
baik pihak internal maupun pihak eksternal. Fungsi ketiga adalah penggunaan, 
yaitu pemanfaatan arsip untuk berbagai kepentingan seperti untuk bahan 
pengambilan keputusan organisasi, sebagai sumber referensi ilmiah, sebagai bahan 
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penelitian, atau untuk kepentingan yuridis. Fungsi keempat adalah pemeliharaan, 
yakni meliputi kegiatan penyimpanan dan perlindungan arsip. Fungsi kelima 
adalah penyusutan, yaitu berupa kegiatan pemindahan dan pemusnahan arsip.

Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan membedakan 
fungsi-fungsi pengelolaan arsip berdasarkan jenis arsip. Pada pasal 40 dinyatakan 
bahwa pengelolaan arsip dinamis meliputi fungsi penciptaan, penggunaan dan 
pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pasal 56 menyatakan bahwa pengelolaan 
arsip vital teridiri dari kegiatan identifikasi, perlindungan dan pengamanan, serta 
penyelamatan dan pemulihan. Adapun pengelolaan arsip statis diatur pada pasal 
59 yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan akuisisi 
arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses arsip statis. 

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen arsip harus dilaksanakan secara efektif 
agar berdampak positif terhadap produktivitas organisasi. Quible (2005:475) 
mengidentifikasi sembilan keuntungan bagi organisasi atas pelaksanaan administrasi 
kearsipan yang efektif, yaitu: 

1) It better serves its clients or customers; 
2) It increase employee productivity; 
3) It accomplishes its workload with fewer employees; 
4) It centralizes its records and information, thus making them readly available to 

all employees who need them; 
5) It eliminates duplicate records and information; 
6) It reduces its records storage space; 
7) It complies with reporting regulation at the federal, state, and local levels; 
8) It keeps better track of and control over its records and information; 
9) It avoids costly ligitation and liability issues.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa apabila fungsi-fungsi administrasi 
kearsipan dilaksanakan dengan baik maka akan memberikan keuntungan bagi 
organisasi. Administrasi kearsipan yang efektif akan menyebabkan pelayanan kepada 
pelanggan menjadi lebih baik, produktivitas pegawai meningkat, menghemat 
tenaga kerja, dan mempermudah akses arsip dan informasi oleh semua pegawai 
yang membutuhkan. Selain itu, keuntungan lainnya adalah dapat menghindari 
terjadinya duplikasi arsip dan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, 
menghemat penggunaan ruang penyimpanan, terjadi kontrol yang lebih baik 
terhadap arsip dan informasi, serta dapat mengemat biaya. 
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Smith (2007:3) menyebutkan bahwa administrasi kearsipan harus dapat 
menjamin tercapainya tujuan-tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1) arsip dapat tersedia pada saat diperlukan; 
2) arsip dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan; 
3) arsip dapat diinterpretasikan melalui data yang tersedia; 
4) arsip mengandung informasi yang dapat dipercaya; 
5) arsip dapat dijaga keberadaannya sepanjang waktu; dan 
6) arsip akan mengalami penyusutan sesuai dengan jadwal retensinya.

Lebih lanjut Smith (2007:5) menyimpulkan bahwa ada dua elemen mendasar 
dari fungsi administrasi kearsipan, yaitu:  “(1)it covers records in all formats (paper, 
electronic, oral, film, microfilm, etc); (2) it covers records from the moment that they 
are created until their disposal (either by destruction or preservation in an archive)”. 
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa elemen fungsi manajemen arsip yang 
pertama yaitu meliputi catatan dalam semua format (kertas, elektronik, lisan, film, 
microfilm, dll.), sedangkan elemen yang kedua adalah mencakup catatan sejak arsip 
diciptakan sampai pemusnahan.

Agar dalam pengelolaan arsip dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, 
maka Langemo (Sukoco, 2007:87) memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya komitmen dari pimpinan untuk memanfaatkan sistem 
pengeloaan arsip yang mengintegrasikan arsip konvensional dan digital.

2. Membentuk unit kerja administrasi kearsipan.
3. Membuat dan melaksanakan jadwal retensi arsip organisasi.
4. Menghimpun feedback dari stakeholders dalam rangka perbaikan pengelolaan 

arsip.
5. Menugaskan penyelia untuk mengendalikan setiap arsip organisasi.
6. Melakukan penilaian terhadap setiap arsip untuk menentukan nilai guna arsip 

tersebut.
7. Melakukan penyusutan arsip secara tertib.
8. Menyimpan arsip secara sistematis dan mudah dijangkau.
9. Memilih dan memanfaatkan aplikasi sistem pengelolaan arsip yang tepat.
10. Memberikan kewenangan untuk pengelolaan arsip secara desentralisasi.
11. Mengevaluasi klasifikasi dan sistem pengindeksan arsip organisasi.
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12. Menggunakan teknologi RFIS (Radio Frequency Identification Systems) agar 
dapat melacak arsip secara otomatis dalam waktu yang singkat.

Administrasi kearsipan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang 
penting untuk dikuasai oleh para pegawai kantor. Pegawai kantor yang tidak 
memahami konsep dan cara kerja manajemen arsip yang benar akan menjadi 
beban bagi organisasi. Sebaliknya, pegawai kantor yang memahami konsep dan cara 
kerja manajemen arsip secara benar akan berdampak positif terhadap tercapainya 
tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

F. LEMBAGA KEARSIPAN

Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis.Pengelolaan 
arsip dinamis meliputi: arsip vital; arsip aktif; dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip 
dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pengelolaan arsip statis menjadi 
tanggung jawab lembaga kearsipan.

Organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan 
lembaga kearsipan. Unit kearsipan wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, 
pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara (BUMN), 
dan badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut UU No. 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan, lembaga kearsipan di Indonesia terdiri atas: ANRI; arsip daerah provinsi; 
arsip daerah kabupaten/kota; dan arsip perguruan tinggi. Arsip daerah provinsi 
wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah provinsi, arsip daerah kabupaten/kota 
wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan 
tinggi wajib dibentuk oleh perguruan tinggi negeri.

Unit kearsipan pada pencipta arsip memiliki fungsi:

1. pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
2. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
3. pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya; 
4. penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada lembaga 

kearsipan; dan
5. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di 

lingkungannya.

Unit kearsipan pada lembaga negara berada di lingkungan sekretariat setiap 
lembaga negara sesuai dengan struktur organisasinya. Unit kearsipan pada lembaga 
negara memiliki tugas: 
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1. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
2. mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi;
3. melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya; 
4. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan pencipta arsip kepada 

ANRI; dan 
5. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan 

kearsipan di lingkungannya.

Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan satuan kerja 
perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah. Unit kearsipan pada 
pemerintah daerah memiliki tugas:  

1. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah satuan kerja 
perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;  

2. melaksanakan pemusnahan arsip dari lingkungan satuan kerja perangkat 
daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;  

3. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan satuan kerja perangkat 
daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kepada lembaga kearsipan 
daerah; dan

4. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan 
kearsipan di lingkungannya.

ANRI adalah lembaga kearsipan nasional. ANRI berkewajiban melaksanakan 
pengelolaan arsip statis yang berskala nasional yang diterima dari: lembaga negara; 
perusahaan; organisasi politik; organisasi kemasyarakatan; dan perseorangan. 
ANRI sebagaimana memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara 
nasional terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, arsip daerah provinsi, 
arsip daerah kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.  Pembinaan kearsipan 
dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga terkait.

Untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi 
kehidupan berbangsa dan bernegara, ANRI dapat membentuk depot dan/atau 
tempat penyimpanan arsip inaktif yang berfungsi sebagai penyimpan arsip inaktif 
yang memiliki nilai berkelanjutan. 

Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan daerah provinsi. Pemerintahan 
daerah provinsi wajib membentuk arsip daerah provinsi. Pembentukan arsip 
daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan. Arsip daerah provinsi wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis 
yang diterima dari: 

1. satuan kerja perangkat daerah provinsi dan penyelenggara pemerintahan 
daerah provinsi;

2. lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota; 
3. perusahaan;
4. organisasi politik;  
5. organisasi kemasyarakatan; dan
6. perseorangan. 

Selain kewajiban, arsip daerah provinsi memiliki tugas melaksanakan: 

1. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah provinsi 
dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi; dan 

2. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah provinsi 
dan terhadap arsip daerah kabupaten/kota. 

Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan daerah kabupaten/
kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib membentuk arsip daerah 
kabupaten/kota. Pembentukan arsip daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Arsip daerah kabupaten/kota 
wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari: 

1. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan 
daerah kabupaten/kota;  

2. desa atau yang disebut dengan nama lain;
3. perusahaan;
4. organisasi politik;
5. organisasi kemasyarakatan; dan
6. perseorangan. 

Selain kewajiban, arsip daerah kabupaten/kota memiliki tugas melaksanakan: 

a. pengelolaan arsip inaktif  yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/
kota dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan 
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b. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan daerah 
kabupaten/kota.

Pembentukan arsip daerah provinsi dan arsip daerah kabupaten/kota 
sebagaimana dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. 

Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan perguruan tinggi.  Perguruan 
tinggi negeri wajib membentuk arsip perguruan tinggi. Pembentukan arsip 
perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Arsip perguruan tinggi wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang 
diterima dari satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi dan civitas akademika 
di lingkungan perguruan tinggi. 

Selain kewajiban, arsip perguruan tinggi memiliki tugas melaksanakan: 

1. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja dan civitas akademika di 
lingkungan perguruan tinggi; dan

2. pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan harus dipimpin oleh 
sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang diperoleh 
melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan. 
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BAB 4
SISTEM PENYIMPANAN ARSIP

Arsip harus dapat ditemukan dengan cepat dan tepat apabila diperlukan. 
Agar arsip dapat ditemukan dengan cepat dan tepat, maka arsip harus 
disimpan dengan benar sesuai dengan sistem penyimpanan yang dipilih. 

Amsyah (2003:71) menyatakan bahwa sistem penyimpanan arsip adalah sistem 
yang dipergunakan untuk menyimpan arsip agar memudahkan dalam menyimpan 
dan menemukan kembali arsip saat diperlukan. Sistem penyimpanan pada 
prinsipnya adalah menyimpan berdasarkan kata-tangkap (caption) dari warkat 
yang disimpan baik berupa huruf maupun angka yang disusun menurut urutan 
tertentu.

A. TUJUAN SISTEM PENYIMPANAN ARSIP

Penyimpanan arsip harus dilakukan dengan tertib dan sistematis. Sistem 
penyimpanan arsip menurut Anggrawati (2004: 46) memiliki tujuan untuk:

1. Menghemat waktu
Dengan menggunakan sistem penyimpanan arsip yang tepat, penyimpanan 
dan penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan mudah.

2. Menghemat tenaga
Dalam kegiatan penyimpanan (filing) dan penemuan kembali (finding) arsip 
tidak terlalu banyak menimbulkan tenaga.
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3. Menghemat tempat
Dengan menggunakan sistem penyimpanan arsip yang tepat penyimpanan 
arsip tidak membutuhkan ruangan yang luas dan peralatan yang banyak, 
karena arsip yang disimpan hanyalah arsip-arsip yang bernilai guna saja.

Penyimpanan arsip yang baik harus dapat dilakukan dengan cermat, sehingga 
dapat menemukan kembali arsip yang dibutuhkan dengan cepat. Menurut The 
Liang Gie (2009:125), tingkat kecermatan pengelolaan arsip dihitung dengan 
membandingkan jumlah berkas arsip yang tidak ditemukan dengan jumlah berkas 
arsip yang ditemukan. 

   Jumlah berkas arsip yang tidak ditemukan
Angka kecermatan =
   Jumlah berkas arsip yang ditemukan

Sebagai contoh, apabila jumlah berkas arsip yang dicari sebanyak 200 tetapi 
yang ditemukan hanya 150, maka angka kecermatannya yaitu:

  50 
Angka kecermatan =  = 33,33%
 150

Semakin kecil persentase angka kecermatannya maka semakin baik. Semakin 
kecil persentase angka kecermatan berarti semakin banyak arsip yang dapat 
ditemukan.

B. SARANA SISTEM PENYIMPANAN ARSIP

Penyimpanan arsip yang baik harus didukung dengan ketersediaan sarana 
yang memadai. Beberapa sarana yang diperlukan untuk melaksanakan sistem 
penyimpanan arsip, yaitu: 

1. Pola klasifikasi arsip, yaitu suatu daftar yang berisi pengelompokan arsip secara 
sistematis dan berjenjang berdasarkan fungsi dan kegiatan yang ada dalam 
organisasi.

2. Jadwal retensi arsip, yaitu daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis 
arsip, jangka waktu penyimpanan atau retensi, dan keterangan yang berisi 
rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, 
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atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan 
penyelamatan arsip.

3. Kartu indeks, yaitu kartu yang berfungsi sebagai sebagai pentunjuk untuk 
menyimpan dan menemukan kembali arsip yang diperlukan.

4. Kartu tunjuk silang, yaitu kartu yang berfungsi untuk menunjukkan apabila 
ada arsip yang mempunyai dua nama atau dua permasalahan atau lebih yang 
saling berhubungan.

5. Kartu pinjam arsip, yaitu kartu yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan 
arsip oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Buku induk arsip, yaitu buku yang berisi informasi semua arsip yang disimpan.
7. Buku klapper arsip, yaitu buku yang berisi informasi arsip yang disimpan 

berdasarkan kelompok masalah.

Sistem penyimpan arsip yang baik akan membawa dampak positif bagi 
pelayanan dan pengambilan keputusan organisasi. Sistem penyimpanan arsip 
yang baik paling tidak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pola klasifikasi arsip.
2. Memiliki jadwal retensi arsip.
3. Sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.
4. Memanfaatkan ruang dan tempat penyimpanan secara efisien.
5. Mudah dilaksanakan.
6. Arsip yang disimpan mudah dijangkau.
7. Aman dari risiko kerusakan dan kehilangan.

Sebelum menentukansistem penyimpanan arsip yang akan dipergunakan, 
menurut Anggrawati (2004:47) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan 
beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan, ruang lingkup, dan fungsi pekerjaan dalam organisasi.
2. Klasifikasi yang paling tepat.
3. Sifat warkat yang akan diarsipkan.
4. Kebutuhan ruang.
5. Anggaran biaya.
6. Kebutuhan alat dan sumber daya manusia.
7. Asas kearsipan.
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C. MACAM-MACAM SISTEM PENYIMPANAN ARSIP

Penyimpanan arsip dapat dilakukan dengan beberapa macam sistem. Sistem 
penyimpanan arsip yang biasa digunakan yaitu:

1. Sistem Abjad

Sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip yang dilakukan berdasarkan 
susunan huruf dari nama arsip tersebut. Dalam sistem abjad, arsip disimpan dengan 
cara diurutkan sesuai urutan abjad. Nama arsip dapat terdiri atas dua jenis, yaitu 
nama orang dan nama lembaga. Nama orang diibedakan menjadi nama lengkap 
dan nama tunggal. Adapun nama lembaga dibedakan menjadi nama lembaga 
pemerintah, nama lembaga swasta, dan nama organisasi.

Terdapat beberapa alasan memilih sistem abjad sebagai sistem penyimpanan 
arsip, yaitu:

a. Pencarian arsip umumnya mengacu pada nama arsip. 
b. Arsip yang memiliki nama yang sama, akan berada pada satu lokasi, sehingga 

mudah dicari.
c. Arsip biasanya berasal dari berbagai pencipta dan pengirim yang mempunyai 

nama berbeda-beda.
d. Suatu kantor biasanya hanya menerima dan menyimpan arsip yang 

berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi  masing-masing, sehingga 
arsipkebanyakan berisi masalah yang sama.

e. Nama lebih populer dan mudah diingat.

Terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami dalam pengelolaan arsip 
menggunakan sistem abjad. Istilah-istilah yang perlu diketahui oleh pengelola 
arsip untuk memudahkan dalam bekerja tersebut meliputi

a. Mengindeks
Mengideks merupakan kegiatan membuat identitas arsip berdasarkan nama, 
dengan aturan tertentu.

b. Unit
Unit merupakan bagian terkecil dari suatu identitas arsip.

c. Caption
Caption atau kata tangkap merupakan nama yang sudah diindeks yang 
menjadi tanda pengenal arsip.
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d. Mengode
Merupakan kegiatan menentukan kode arsip yang sudah diindeks. Kode 
diambil dari huruf pertama dari indeks nama arsip.

e. Mengabjad
Mengabjad merupakan kegiatan menyusun kode arsip menurut urutan abjad 
dari nama arsip yang sudah diindeks.

Terdapat beberapa keuntungan menggunakan sistem abjad  dalam 
penyimpanan arsip, yaitu:

a. Pelaksanaan penyimpanan mudah dan sederhana.
b. Arsip yang berasal dari satu nama pencipta yang sama akan berada pada lokasi 

yang sama.
c. Surat masuk dan arsip surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map, 

tidak memerlukan banyak tempat penyimpanan.
d. Pencarian arsip dapat dilakukan secara langsung melalui nama pencipta arsip, 

tanpa mempergunakan indeks.
e. Guide dan folder yang diperlukan pada tempat penyimpanan arsip cukup 

sederhana.
f. Sistem abjad mudah dilakukan dan cepat di dalam penemuan kembali arsip.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem abjad juga memiliki 
kelemahan. Kelamahan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad yaitu:

a. Pencarian arsip yang menggunakan nama orang tidak dapat dilakukan melalui 
bagian nama yang lain seperti nama depan atau panggilan, tetapi harus melalui 
nama belakang (last name).

b. Arsip yang ada hubungan satu sama lain tetapi berbeda nama pengirimnya 
akan berada pada lokasi yang berbeda.

c. Penggunaan ejaan huruf dapatmengalami perubahan seperti oe-u, dj-j, ch-kh, 
tj-c, dan nama orang biasanya menggunakan ejaan yang berlaku.

d. Harus menggunakan peraturan mengindeks.

Untuk dapat melakukan penyimpanan arsip dengan sistem abjad harus 
memahami peraturan mengindeks. Terdapat beberapa aturan dalam mengindeks 
arsip, yaitu:
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a. Mengindeks nama orang Indonesia

1) Nama tunggal dan nama ganda
Nama ganda diindeks mulai dari nama terakhir.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Haryani Haryani - - Ha
Rizal Fathoni Fathoni Rizal - Fa
Fadhil Aziz Aziz Fadhil - Az
Muhammad Hanif Firdaus Firdaus Muhammad Hanif Fi

2) Nama keluarga, suku, dan marga
Nama keluarga, suku, dan marga diindeks menjadi unit pertama.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Rudi Atmowiyono Atmowiyono Rudi - At
Widya Nasution Nasution Widya - Na
Helmi Tanjung Tanjung Helmi - He
Putra Nainggolan Nainggolan Putra - Az
Calvin Watimena Watimena Calvin - Wa
Lalu Sanjaya Lalu Sanjaya - La

3) Nama yang menggunakan singkatan
Nama singkatan diindeks menjadi unit terakhir.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Y. B. Sulistiyono Sulistiyono Y B Su
Andi D. Muliawan Muliawan Andi D Mu
R. Sari Rahayu Rahayu Sari R Ra
Vanessa K. Amanda Amanda Vanessa K Am
Robi W. N. Robi W N Ro

4) Nama yang menggunakan gelar kebangsawanan, keagamaan, kesarjanaan, 
dan kepangkatan
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Nama dengan gelar kebangsawanan diindeks sesuai urutan nama asli. 
Gelar keagamaan dan kesarjanaan diindeks menjadi unit terakhir.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Sultan 
Hamengkubuwono X Sultan Hamengkubuwono X Su

Pakualam IX Pakualam IX - Pa
K. H. Ahmad 
Sulaiman Sulaiman Ahmad (K.H.) Su

Prof. Dr. Kamilia 
Afifah Afifah Kamilia (Prof. Dr.) Af

Jenderal Edi Nugroho Nugroho Edi (Jenderal) Nu
Kombes Puji Mulyati Mulyati Puji (Kombes) Mu

5) Nama dengan urutan kelahiran (orang Bali)
Nama urutan kelhiran orang Bali diindeks menjadi unit terakhir.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

I Gusti Ngurah 
Widiatama Widiatama I Gusti 

Ngurah - Wi

I Made Putri Astini Astini Putri (I Made) As
Ni Komang Ayu 
Perwati Perwati Ayu (Ni Komang) Pe

Ida Bagus Putu 
Arjuna Arjuna Putu (Ida Bagus) Af

6) Nama dengan nama baptis
Nama baptis diindeks menjadi unit terakhir.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Yohanes Yuliantara Yuliantara Yohanes - Yu
Bernadeta Sri Subekti Subekti Sri Bernadeta Pa
Theresia B. Wulandari Wulandari B Theresia Wu
Wilibordus Suratman A. Suratman A Wilibordus Su
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7) Nama wanita yang diikuti nama suami, keluarga suami, orang tua, dan 
nama dengan tanda hubung.
Nama suami, keluarga suami, orang tua, atau nama dengan tanda hubung 
diindeks menjadi unit pertama.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Ny. Widya Suryawan Suryawan Widya (Ny) Su
Dinda Ayu Sumartono Sumartono Dinda Ayu Su
Ratna Febri-Yana Febri-Yana Ratna - Ra

8) Nama yang menggunakan kata bin, binti, dan al.
Kata bin, binti, dan al digabung menjadi satu unit dengan nama di 
belakangnya.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Afrizal bin Mahmud Bin Mahmud Afrizal - Ma
Arifah binti Yahya Binti Yahya Arifah - Ya
Hasan al Maryadi Al Maryadi Hasan - Ma

9) Nama yang menggunakan ejaan lama
Nama yang menggunakan ejaan lama diindeks sesuai dengan nama dalam 
ejaan lama. Untuk membantu pencarian arsip dalam ejaan baru dapat 
dibuatkan kartu tunjuk silang.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Soemartono Soemartono - - So
Deni Yogi Moertopo Moertopo Deni Yogi Mo

b. Mengindeks nama orang asing 

1) Nama orang Eropa, Jepang, India
Nama orang Eropa, Jepang, India diindeks berdasarkan nama keluarga 
yang terletak setelah nama asli.
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Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Anne M. Taylor Taylor Anne M Ta

L, Neil Simon Simon Neil L Si

Yusimoto Takada Takada Yusimoto - Ta
Mahatma Ghandhi Ghandhi Mahatma - Gh

2) Nama orang Cina dan Korea
Nama orang Cina dan Korea diindeks sesuai dengan namakeluarga yang 
terletak  di depan nama asli. 

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit 1 Unit 2 Unit 3

Liem See Liong Liem See Liong Li
Kim Jung Un Kim Jung Un Ki

c. Mengindeks nama perusahaan
Nama perusahaan diindeks sesuai dengan nama asli diikuti dengan status 
badan hukum atau kegiatannya.

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit Utama Unit 2 Unit 3

PT Edumedia Edumedia Perseroan Terbatas Ed
RM Candisari Candisari Rumah Makan Ca
Salon Rendi Suwarto Rendi Suwarto Salon Re
Toko Buku Granada Granada Toko Buku Gr

d. Mengindeks nama lembaga pendidikan dan lembaga pemerintahan

1) Nama lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas diindeks sesuai 
dengan nama yang tertera pada kepala surat. 

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit Utama Unit 2 Unit 3 Unit 

4
SMK Negeri 1 
Yogyakarta Negeri Yogyakarta 1 SMK Ne
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Universitas 
Pembangunan 
Bangsa

Pembangunan Bangsa Universitas
-

Pe

Universitas Negeri 
Yogyakarta Negeri Yogyakarta Universitas - Ne

2) Nama lembaga pemerintahan diindeks dengan cara menempatkan status 
lembaga pada unit terakhir. 

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

Kode
Unit Utama Unit 2 Unit 3 Unit 4

Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan

Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pe

Lembaga 
Administrasi 
Negara

Administrasi Negara Lembaga - Ad

Badan Atom 
Nasional Atom Nasional Badan - At

3) Nama lembaga pemerintah asing

Nama
Urutan Unit Pengindeksan 

KodeUnit 
Utama

Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5
Unit 

6

Michigan 
Departement 
of 
Community 
Health

Michigan Community Health Departement Of - Mi

Secretary of 
Education, 
State of 
Virginia

Virginia State Of Education Secretary Of Vi

State of Ohio 
Civil Service 
Dept.

Ohio State of Civil Service Dept Mi
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Cara mengindeks surat masuk dan surat keluar terdapat perbedaan. Surat 
masuk yang diindeks adalah nama lembaga atau nama orang pengirim surat. 
Adapun surat keluar yang diindeks adalah nama lembaga atau nama orang 
yang dituju. Berikut ini adalah contoh surat keluar yang dibuat oleh PT Mitra 
Bangun Persada. Petugas arsip pada PT Mitra Bangun Persada mengindeks surat 
tersebut dengan melihat alamat tujuan, yaitu CV Delta Nusantara. Maka cara 
mengindeksnya sebagai berikut.

Unit 1 Unit 2 Unit 3 Kode
Delta Nusantara CV De

Berdasarkan indeks di atas, maka pada pojok kanan atas surat ditulis kode 
De. Selanjut surat tersebut disimpan pada laci D  guide E.

De
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Gambar 4.1 Contoh Penempatan Arsip Sistem Abjad

2. Sistem Subjek

Sistem subjek adalah sistem penyimpanan arsip yang dilakukan dengan 
mengelompokkan arsip berdasarkan substansi arsip. Substansi arsip sering disebut 
juga sebagai isi, perihal, pokok masalah, permasalahan, masalah, pokok surat, atau 
subjek. Secara umum, sistem subjek lebih tepat digunakan untuk penyimpanan 
arsip pada:

a. Lembaga yang pengelolaan arsipnya dilakukan secara sentralisasi.
b. Perusahaan yang memiliki banyak jenis produk.

Penggunaan sistem subjek memiliki beberapa keuntungan yaitu:

a. Menghemat waktu, karena semua arsip yang memiliki subjek samaberada 
pada satu lokasi penyimpanan.

b. Subjek arsip dapat diperluas dengan cara menyisipkan subjek baru atau 
menambahkan sub-subjek pada subjek utama.

Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan sistem subjek yaitu:

a. Kemungkinan dapat terjadi penambahan daftar subjek atau daftar klasifikasi 
dalam jumlah yang banyak.

b. Penyimpanan arsip tidak akan efektif jika klasifikasi subjek tidak dibatasi.
c. Perluasan daftar klasifikasi memerlukan bantuan analis arsip yang 

berpengalaman.
d. Diperlukan petunjuk silang yang memadai untuk menyatukan berbagai subjek 

dan informasi yang terkait.
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Untuk jumlah arsip yang banyak dengan berbagai macam subjek, maka pada 
sistem subjek harus dibuatkan suatu daftar hierarki subjek. Hirarki dipergunakan 
agar subjek-subjek yang banyak tersebut dapat dirinci sub dan sub-sub subjek. 
Penetapan nama subjek harus dilakukan secara teliti, dan harus mempertimbangkan:

a. Kesepakatan dalam nama subjek yang akan digunakan oleh semua pemakai 
arsip.

b. Fleksibilitas pengembangan subjek yang dipilih dan penerimaan subjek baru.
c. Kesederhanaan agar penggunaan arsip dapat dengan mudah memahami 

sistem.

Untuk melakukan penyimpanan arsip dengan sistem subjek, suatu lembaga 
harus mempunyai pola klasifikasi arsip. Pola klasifikasi arsip adalah pola pengaturan 
arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi 
beberapa kategori unit informasi kearsipan. Kerangka Induk Klasifikasi adalah 
daftar fungsi yang diperoleh dari hasil analisis fungsi menjadi dasar untuk menyusun 
skema klasifikasi arsip. Skema Klasifikasi Arsip adalah penjabaran kerangka induk 
klasifikasi menjadi bentuk yang berjenjang yakni terdiri atas beberapa kegiatan 
dan masing-masing kegiatan terdiri atas beberapa transaksi. Kode Klasifikasi Arsip 
adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk 
membantu menyusun tata letak identitas arsip. 

Penyusunan klasifikasi arsip harus sesuai dengan ketentuan teknis: logis, 
faktual, perbaikan berkelanjutan, sistematis, akomodatif; dan kronologis. 
Penyusunan klasifikasi arsip dikelompokan berdasarkan fungsi dan tugas pokok 
pencipta arsip yang meliputi: fungsi fasilitatif dan fungsi substantif. Skema 
klasifikasi disusun dalam bentuk berjenjang, yang dijabarkan dari pokok masalah ke 
sub masalah sampai ke sub-sub masalah. Skema klasifikasi meliputi nama atau judul 
fungsi, nama kegiatan dan nama transaksi-transaksi kegiatan. Dalam menentukan 
klasifikasi arsip, pencipta arsip dapat memilih sistem pengkodean secara fleksibel 
sesuai dengan kebutuhan. Sistem pengodean terdiri atas: angka (numeric), huruf 
(alfabetis), atau kombinasi huruf dan angka (alphanumeric). Teknik penulisan 
klasifikasi arsip memuat minimal unsur-unsur kelengkapan klasifikasi arsip yang 
meliputi nomor urut, kode klasifikasi, judul pokok masalah, sub masalah, dan 
sub-submasalah. 
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Berikut ini contoh struktur organisasi PT Mitra Indah Edumedia. 

Gambar 4.2 Contoh Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi serta analisis fungsi dan analisis pekerjaan 
organisasi, maka dapat disusun pola klasifikasi arsip pada tabel berikut.

Contoh Pola Klasifikasi Arsip PT. Mitra Indah Edumedia

Kelompok 
Fungsi

Masalah Utama Sub Masalah Sub Sub Masalah

Kode Uraian Kode Uraian Kode Uraian

Fasilitatif AD Administrasi AD.00 Tata Usaha AD.00.1 Persuratan

AD.00.2 Kearsipan

AD.01 SDM AD.01.1 Diklat 

AD.01.2 Mutasi

KU Keuangan KU.00 Penerimaan KU.00.1 Penerimaan 
Jasa

KU.00.2 Penerimaan 
Produksi

KU.01 Pembayaran KU.01.1 Pembayaran 
Gaji dan Upah

KU.01.2 Pembayaran 
Pajak

Substantif MD Produksi 
Media MD.00 Media Online

MD.01 Media Offline

PB Penerbitan PB.00 Buku Sekolah



BAB 4 Sistem Penyimpanan Arsip 49

Kelompok 
Fungsi

Masalah Utama Sub Masalah Sub Sub Masalah

Kode Uraian Kode Uraian Kode Uraian

PB.01 Buku Umum

PK
Jasa Pelatihan 
dan Konsul-
tan

PK.00 Jasa Pelatihan

PK.01 Jasa Konsul-
tan

PM Pemasaran PM.00 Promosi

PM.01 Permintaan 
Penawaran

Untuk melakukan penyimpanan arsip sistem subjek, perlu dipersiapkan 
peralatan dan perlengkapan penyimpanan. Peralatan dan atau perlengkapan yang 
diperlukan meliputi:

1) Filing Cabinet. Jumlah filing cabinet disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak 
kelompok Masalah Utama.

2) Guide. Jumlah guide disesuaikan dengan kebutuhan sebanyak kelompok Sub 
Masalah.

3) Folder. Jumlah folder disesuaikan sebanyak kelompok Sub Sub Masalah.
4) Rak Sortir
5) Kartu Indeks
6) Lemari Kartu Indeks

 

PM.01 
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Gambar di atas adalah contoh surat masuk kepada PT Mitra Indah Edumedia. 
Perihal surat tersebut adalah permintaan informasi, dan isi ringkasnya berupa 
permintaan informasi jasa pembuatan media. Dengan demikian, masalah 
surat tersebut termasuk pada klasifikasi masalah pemasaran, pada sub masalah 
permintaan penawaran. Maka sebelum surat disimpan, pada pojok kanan atas 
surat ditulis kode arsip untuk sub masalah permintaan penawaran, yaitu PM.01. 
Selanjutnya surat tersebut disimpan pada laci PM, guide 01.

 

PM 

PK 

PB 

MD 

SUBSTANTIF 

PM 

00 
01 

..... 
..... 

..... 
..... 

Gambar 4.3  Contoh Penyimpanan Arsip Sistem Subjek  
dengan Kode Alfanumerik 

3.	 Sistem	Wilayah

Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan kepada 
pengelompokan menurut nama wilayah. Sistem ini sering disebut juga sistem 
geografis atau sistem nama tempat. Sistem ini timbul karena adanya kenyataan 
bahwa arsip-arsip tertentu lebih mudah dikelompokkan menurut tempat asal 
pengirimnya atau nama tempat tujuan dibandingkan dengan nama badan, 
nama individu, ataupun isi dokumen bersangkutan. Sistem ini lebih tepat 
digunakan untuk:

a. Organisasi atau perusahaan yang memiliki cabang atau tempat usaha di 
berbagai tempat, misalnya bank, asuransi, kurir, dan sebagainya.

b. Organisasi atau perusahaan memiliki usaha menyangkut dengan lokasi-
lokasi. Misalnya perusahaan pengembang perumahan yang membuka lokasi 
perumahan berbagai lokasi, perusahaan distributor di suatu wilayah.

c. Instansi pemerintahan yang melayani masyarakat berdasarkan kewilayahan. 
Kantor kecamatan yang menyimpan dokumen dari beberapa kelurahan, 
kantor kabupaten yang menyimpan dokumen dari berbagai kecamatan.
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d. Perusahaan multinasional yang memiliki mitra atau hubungan dengan 
berbagai negara. Dan sebagainya.

Sistem wilayah dapat dikelompokkan menurut tiga tingkatan, yaitu menurut 
nama negara, nama wilayah administrasi negara, dan nama wilayah administrasi 
khusus.

a. Nama negara.  Surat dan dokumen yang diterima dari berbagai negara di 
dalam sistem geografis akan dimasukkan ke dalam map dengan label nama 
negara bersangkutan.

b. Wilayah administrasi negara, yaitu nama-nama tempat atau wilayah yang 
berdasarkan kepada pembagian wilayah yang umum dipergunakan sebagai 
bagian dari administrasi sesuatu negara. 

c. Wilayah administrasi khusus, yaitu pembagian wilayah administrasi yang 
berdasarkan kepentingan administrasi instansi tertentu, seperti pembagian 
wilayah administrasi bank, angkatan udara, angkatan laut, dan sejenisnya.

Penggunaan sistem wilayah memiliki keuntungan yaitu:

a. Mudah dan cepat dalam penemuan jika nama tempat telah diketahui.
b. Merupakan suatu tindakan penyimpanan secara langsung, tanpa adanya 

rujukan atau bantuan indeks.

Sedangkan kerugian yang dapat ditimbulkan dari sistem penyimpanan 
ini adalah:

a. Kemungkinan terdapat kesalahan bila tidak mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang pembagian wilayah.

b. Diperlukan indeks yang tepat dan teliti. Diperlukan kerja tambahan karena 
pemakai harus menyusun dua berkas, yaitu berkas berdasarkan geografi dan 
berkas abjad untuk indeks.

c. Bila terjadi alamat ganda diperlukan petunjuk silang.
d. Untuk mendapatkan hasil terbaik, sistem geografis dapat digabungkan dengan 

sistem alfabetis atau numerik.

Daftar klasifikasi pada sistem wilayah disusun berdasarkan pembagian wilayah. 
Pembagian wilayah ini dapat mengikuti pembagian wilayah pemerintahan seperti: 
provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Surat masuk maupun keluar 
yang alamatnya dalam suatu wilayah yang sama, disimpan dalam satu berkas atau 
tempat penyimpanan.
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Untuk keperluan penyimpanan arsip dengan sistem wilayah perlu dipersiapkan 
perlengkapan berupa:

1) Filing cabinet. Jumlah laci disesuaikan dengan jumlah wilayah.
2) Guide. Banyaknya guide disesuaikan dengan jumlah sub wilayah.
3) Folder. Banyaknya folder disesuaikan dengan jumlah sub sub wilayah.
4) Rak sortir
5) Kartu indeks
6) Lemari kartu indeks

Contoh daftar klasifikasi wilayah:

JAWA TENGAH

1 Cilacap

2 Banyumas

3 Kebumen

4 Purworejo

5 Magelang

6 Ungaran

7 Semarang

Gambar 4.4 Contoh Tempat Penyimpanan Sistem Wilayah

JAN
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4. Sistem Kronologis

Penyimpanan sistem kronologis merupakan sistem penyimpanan yang 
didasarkan pada urutan tahun, bulan, atau hari. Pada sistem ini, tahun menjadi 
klasifikasi utama dan dijadikan sebagai kode laci, bulan sebagai kode guide, 
sedangkan tanggal dijadikan kode folder. Pada sistem tanggal tidak diperlukan 
daftar klasifikasi, karena petugas arsip telah terbiasa dengan urutan bulan dalam 
satu tahun, urutan tanggal dalam satu bulan. Sistem ini digunakan apabila 
kegiatan surat-menyurat belum begitu banyak agar semua surat dapat disatukan 
dan diarsipkan dalam satu file untuk tiap periode tertentu, misalnya satu bulan. 

Penggunaan sistem kronologis memiliki keuntungan yaitu:

a. Mudah dilaksanakan.
b. Susunan dan urutan guide sederhana.
c. Cocok untuk klasifikasi menyeluruh dan berkelanjutan.

Namun demikian, penggunaan sistem kronologis juga memiliki  kerugian yaitu:

a. Hanya bermanfaat untuk organisasi yang relatif kecil dengan jumlah dokumen 
yang tidak banyak.

b. Tidak berguna apabila tanggal, bulan, tahun sebuah dokumen tidak diketahui.
c. Surat masuk dan surat keluar akan terpisah penyimpanannya.

Untuk melaksanakan penyimpanan dengan sistem kronologis diperlukan 
beberapa perlengkapan yaitu:

1) Filing Cabinet. Apabila satu laci filing cabinet digunakan untuk periode 
penyimpanan satu tahun, berarti diperlukan satu laci per tahun.

2) Guide. Apabila satu laci untuk satu tahun, maka guide yang diperlukan dalam 
satu laci sebanyak 12 dengan judul nama bulan.

3) Map folder. Dibutuhkan sebanyak jumlah hari dalam setahun.
4) Rak sortir.
5) Kartu indeks.
6) Lemari kartu indeks.

Untuk keperluan penyimpanan arsip dengan sistem wilayah perlu dipersiapkan 
perlengkapan berupa:

1) Filing cabinet. Jumlah laci disesuaikan dengan jumlah wilayah.
2) Guide. Banyaknya guide disesuaikan dengan jumlah sub wilayah.
3) Folder. Banyaknya folder disesuaikan dengan jumlah sub sub wilayah.
4) Rak sortir
5) Kartu indeks
6) Lemari kartu indeks

Contoh daftar klasifikasi wilayah:

JAWA TENGAH

1 Cilacap

2 Banyumas

3 Kebumen

4 Purworejo

5 Magelang

6 Ungaran

7 Semarang

Gambar 4.4 Contoh Tempat Penyimpanan Sistem Wilayah

JAN
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Gambar 4.5 Contoh Tempat Penyimpanan Sistem Kronologis

5. Sistem Nomor

Sistem ini merupakan sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan kode nomor 
sebagai pengganti dari nama orang atau badan, yang disebut indirectfiling system 
(karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokkan 
masalahnya terlebih dahulu). 

Sistem penyimpanan nomor tepat digunakan untuk:

a. Penyimpanan berkas atau dokumen yang kata panggilnya menggunakan 
nomor, misalnya persahaan asuransi menyimpan polis asuransi sesuai urutan 
nomor-nomor polis, bank menyimpan data nasabah berdasarkan nomor 
rekening.

b. Penyimpanan surat-surat keputusan dalam suatu organisasi, hal itu dikarenakan 
surat keputusan lebih mudah dikenal dengan nomor surat keputusan.

c. Pada lembaga pendidikan, yang menyimpan dokumen siswanya berdasarkan 
nomor induk siswa.

d. Penyimpanan faktur transaksi, yang diurutkan berdasarkan nomor faktur.
e. Dan sebagainya.

Penggunaan sistem nomor memiliki beberapa keuntunganyaitu:

a. Teliti, karena penggunaan nomor tidak mungkin adanya nomor ganda.
b. Kode nomor dapat disamakan untuk semua unit kerja.
c. Perluasan nomor tidak terbatas.
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d. Penunjuk silang disusun bersama-sama dengan indeks.
e. Indeks memuat seluruh nama koresponden.

Namun demikian, penggunaan sistem nomor juga ada kerugiannya yaitu:

1) Filing tidak langsung, karena untuk dapat menemukan dokumen diperlukan 
alat bantu berupa indeks nomor.

2) Untuk map campuran diperlukan file tersendiri.
3) Indeks yang disusun alfabetis harus mengikuti ketentuan peraturan 

mengindeks.
4) Ongkos agak tinggi, karena harus menyediakan beberapa perlengkapan yang 

dibutuhkan dalam sistem ini.

Dalam sistem nomor kode angka yang digunakan adalah angka bulat seperti 
1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kode angka ini diperoleh dari buku register. Apabila 
koresponden kita banyak, nomor yang dipergunakan bisa terdiri atas digit (angka) 
yang banyak yang berderet panjang. Untuk nomor yang ber-digit kurang dari lima 
atau lebih kecil dari 10.000, penyimpanan dengan cara urutan (susunan dari angka 
kecil ke angka besar) adalah sangat efektif. Tetapi untuk nomor yang jumlahnya 
10.000 ke atas, penyimpanan dengan susunan urutan sudah tidak efektif lagi. 
Kekeliruan dalam melihat angka kemungkinan terjadi karena beberapa kelamahan 
manusia, angka 42536 bisa jadi terlihat 24356 atau 42530. Apabila hal tersebut 
terjadi akan mengakibatkan masalah yang cukup serius. Sebagai jalan keluar maka 
dokumen yang berjumlah lebih dari 10.000 atau lima digit dipergunakan susunan 
penyimpanan model digit, middle digit, atau triple digit. Jadi sesungguhnya ada dua 
cara penyimpanan dokumen dalam sistem nomor yaitu: (1) susunan berurutan; 
dan (2) susunan digit. Susunan digit misalnya terminal digit, middle digit atau 
triple digit.

a. Susunan Berurutan
Setelah arsip memperoleh nomor dari buku register, maka map atau kartu 
disusun berdasarkan urutan dengan dimulai dari nomor kecil sampai nomor 
besar. Cara penyimpanan model ini sering dipergunakan dan dipakai untuk 
jumlah koresponden yang kurang dari lima digit.

Keuntungan dari susunan berurutan adalah:

1) Mudah digunakan, karena susunan urutan dapat dengan mudah 
dipahamai oleh siapapun.
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2) Menghemat waktu dan tenaga.
3) Pemindahan arsip dapat dengan mudah dilakukan, karena arsip lama 

akan memiliki kode urutan yang rendah sehingga dapat dengan mudah 
dikelompokkan.

4) Penambahan nomor baru tidak akan mengganggu nomor yang sudah ada.

b. Susunan Terminal Digit
Susunan terminal digit adalah salah satu dari tiga cara menyusun dokumenpada 
tempat penyimpanan susunan digit. Nomor pada terminal digit terdiri atas 
enam angka. Pada buku nomor dokumen yang pertama diberi nomor 1 
dengan menuliskan sesuai dengan enam digit yakni 000001. Demikian pula 
angka 120 ditulis 000120. Di dalam penyimpanan maka angka dipecah 
menjadi tiga pasang dari kanan ke kiri.

1) Dua angka paling kanan sebagai penunjuk (guide) I yang menunjukkan 
nomor laci.

2) Dua angka yang tengah sebagai penunjuk II yang menunjukkan 
nomor label.

3) Dua angka paling kiri sebagai penjunjuk III yang menunjukkan urutan 
kartu/dokumen.

Dengan demikian jika kita menggunakan penyusunan seperti ini kita harus 
menyediakan 100 buah laci dengan nomor 00 sampai 99 dengan setiap 
laci berisi 100 label nomor 00 sampai 99  dan setiap label akan berisi 100 
dokumen yaitu urutan ke-1 sampai ke-100.

Nomor file 48590 dikonversi menjadi enam digit, yaitu 04-85-90.

04 85 90
Nomor Urut Nomor Label Nomor Laci

Sebagai contoh nomor dokumen 24065, akan berada pada laci nomor 65, 
label nomor 40 dengan urutan ke-2.

c. Susunan Middle Digit
Susunan penyimpanan nomor middle digit hampir sama dengan terminal 
digit, atau dapat dikatakan sebagai variasi dari terminal digit. Berikut adalah 
susunan guide-nya.
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1) Dua angka yang terletak di tengah menunjukkan guide I yang 
menunjukkan nomor laci.

2) Dua angka bagian depan (kiri) sebagai guide II yang menunjukkan 
nomor label.

3) Dua angka paling kanan menunjukkan urutan dokumen.

Nomor file 48590 dikonversi menjadi enam digit, yaitu 04-85-90.

04 85 90
Nomor Label Nomor Laci Nomor Urut

Misalnya dokumen nomor 15525 akan berada pada nomor laci 23, label 
nomor 01, dan nomor laci 55 serta urutan ke-25.

6.	 Sistem	Warna

Selain lima sistem yang sudah dibahas di atas, ada pendapat yang menambahkan 
sistem warna sebagai salah satu sistem penyimpanan arsip. Menurut Sugiarto, 
A dan Wahyono, T. (2015: 63) penggunaan warna sebagai dasar penyimpanan 
dokumen sebenarnya hanya sebagai simbol atau tanda untuk mempermudah 
pengelompokkan dan pencarian dokumen. Penggunaan warna sebagai dasar 
penyimpanan dokumen jarang dilakukan. Tetapi ada juga yang menggunakan 
tanda warna sebagai dasar penyimpanan dokumen karena warna telah digunakan 
sebagai sesuatu identitas atau ciri khas tertentu. Sehingga dengan penggunaan 
warna dianggap lebih menguntungkan. Penggunaan warna dapat dikombinasikan 
dengan sistem penyimpanan yang lain. Misalnya penggunaan warna untuk guide-
guide dalam folder, atau penggunaan warna dalam perlengkapan arsip yang dapat 
membantu kegiatan kearsipan. Dengan demikian, penggunaan warna bukan 
sesuatu yang utama melainkan hanya membantu dalam penataan dokumen.
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BAB 5
PERALATAN PENYIMPANAN ARSIP

Pengelolaan arsip yang baik akan membantu kelancaran proses 
penyelenggaraan administrasi dalam organisasi. Proses pengelolaan arsip 
membutuhkan perencanaan yang baik serta penanganan yang tepat sehingga 

dapat memperpanjang jangka penyimpanan arsip yang vital bagi organisasi. Agar 
pengelolaan arsip dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan beberapa 
peralatan untuk penyimpanan arsip.

A. MACAM-MACAM ALAT PENYIMPANAN ARSIP
1. Spindle File

Spindle file merupakan alat bantu penyimpanan arsip yang paling sederhana. 
Alat tersebut mulai dipergunakan pada abad ke 16, berupa sebuah jarum besar 
yang memiliki penyangga. Spindle file berfungsi untuk menyimpan catatan, bon, 
rekening dan dokumen kecil lainnya yang masih bersifat aktif.

Gambar 5.1 Spindle File
Sumber: http://www.shoplet.com
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2. Filing Cabinet

Filing cabinet merupakan lemari arsip yang terdiri atas laci-laci berukuran 
besar, yang dipergunakan untuk menyimpan arsip dan dokumen. Penyimpanan 
arsip pada filing cabinet diletakkan secara vertikal. Filing cabinet mulai digunakan 
sejak abad XVIII dan hingga sekarang masih banyak digunakan pada kantor-
kantor pemerintahan maupun perusahaan swasta. Laci-laci yang terdapat pada 
filing cabinet memiliki ukuran standar. Menurut Chaniago (2013) standar ukuran 
laci filing cabinet adalah: tinggi 26 cm, lebar 35-36 cm, dan dalam/panjang 65 
cm. Untuk menggunakan filing cabinet sebagai tempat penyimpanan arsip harus 
dilengkapi dengan peralatan pendukung lainnya, yaitu guide, tab, hanging map, 
folder, dan tikler file.

  
Gambar 5.2 Filing Cabinet

Sumber: https://www.directofficesupply.co.uk/

3. Open-Self File

Open-self file merupakan tempat penyimpanan arsip yang berupa rak terbuka. 
Sukoco (2013) menyebutkan bawa open self file biasanya memiliki lebar 80 cm 
dengan jumlah deretan bertingkat antara 2 samapi 8 tingkat. Dokumen biasanya 
disimpan dalam  folder, sehingga pencarian arsip dapat lebih mudah dan cepat. 
Open self  file ini biasanya digunakan untuk ruang kerja yang mempunyai jumlah 
arsip yang banyak dan mobilitas arsip tinggi.



BAB 5 Peralatan Penyimpanan Arsip 61

Gambar 5.3 Open Self File
Sumber: http://www.jualo.com

4. Lateral Filing Cabinet

Lateral filing cabinet merupakan unit penyimpanan di mana dokumen diakses 
dari samping secara horisontal. Lemari jenis ini relatif sama dengan lemari kedua, 
namun laci yang digunakan tidak terlalu lebar dan dalam. Dengan karakteristik ini, 
ruang gang yang akan digunakan akan lebih sedikit, sekitar 33 cm dibandingkan 
53 cm bagi lemari vertikal. Lemari ini dioperasikan dengan menarik keluar yang 
umumnya mempunyai 2 sampai 5 laci, dan laci teratas maupun terbawah digunakan 
untuk menyimpan dokumen yang kurang aktif sebelum pemindahannya ke pusat 
dokumen. Biasanya laju rujukan bagi dokumen yang disimpan di dalamnya lebih 
dari 20 dokumen per jam.

 
Gambar 5.4 Lateral Filing Cabinet
Sumber: http://www.amazon.com
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5. Unit Box File

Box ini menggunakan rancangan kotak khusus yang dapat digantung pada rel 
yang ditempelkan pada tiang sepanjang rel. Setiap kotak mampu memuat dokumen 
setebal 10 cm yang tergantung agak miring untuk memeprcepat rujukan, sehingga 
tidak perlu mengambil folder sebelum menyimpan dan pencarian dokumen. 
Lazimnya lemari ini lebih tinggi dibandingkan rak terbuka.

Gambar 5.5 Unit Box File
Sumber: http://www.southwestsolution.com

6. Lemari Cardex

Lemari cardex berfungsi untuk menyimpan stok kartu yang dijajarkan 
dalam berbagai ukuran sehingga pemakai dapat menggunakannya sebagai 
referensi informasi yang dibutuhkan (hampir mirip dengan yang digunakan 
pada perpustakaan), seperti catatan kegiatan (bon dan tagihan). Ada tiga jenis 
kartu indeks yang digunakan, yaitu index card berukuran (12,5 x ,5 cm), (15 
x 10 cm), atau (20 x 12 cm), aperture card (8,125 x 18,4 cm), dan ledger card 
(13,75 x 21,25 cm) yang digunakan untuk mencatat tagihan dan rekening. 
Peralatan seperti ini berupa lemari dengan laci yang tinggi tertentu dan kadang-
kadang disekat untuk menyimpan dua baris kartu per laci, sehingga pemakai 
dapat melihat setiap kartu dan mengenali informasi yang terekam dalam kartu 
dan biasanya disebut kardex.
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Gambar 5.6 Lemari Cardex
Sumber:http://mejakursilemarikantor.co.id

7. Compact Rolling Shelving

Compact Rolling Shelving merupakan lemari untuk menyimpan file/dokumen 
yang diletakkan berjajar dan dapat bergerak di atas rel secara manual maupun 
mekanis, sehingga terjadi efisiensi pemakaian ruang penyimpanan arsip. Arsip 
lebih  mudah dicari, aman, dan terhindar dari resiko kehilangan. Kantor terlihat 
lebih rapi dan bersih. Sangat cocok untuk arsip dalam jumlah banyak.

Gambar 5.7 Compacto Rolling Shelving
Sumber: http://www.indiamart.co

8. Rotary Filing Cabinet

Rotary Filing Cabinet merupakan cabinet untuk penyimpanan arsip 
menggunakan Sistem Carousel. Pada sistem tersebut, arsip-arsip disimpan di dalam 
map khusus, yang diletakkan tergantung memutari suatu piringan (tier). Piringan 
dapat berputar ke dua arah.
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Gambar 5.8 Rotary Cabinet
Sumber: http://www.store.datascrip.id

9. Ordner

Ordner merupakan map besar yang memiliki penjepit dan pengunci dokumen. 
Ordner dapat digunakan sebagai tempat menyimpan arsip dalam jumlah yang 
cukup banyak. Penggunaan ordner tidak memerlukan filing cabinet. Ordner dapat 
diletakan secara mandiri dengan posisi berdiri.

Gambar 5.9 Ordner
Sumber: http://www.solusiprinting.com

10. Snelhecter

Snelhecter merupakan map yang memiliki penjepit dokumen. Snelhecter 
memiliki ketebalan yang tipis sehingga tidak dapat diletakkan pada posisi berdiri. 
Kelebihan dari snelhecter ini adalah memiliki penjepit dokumen, sehingga 
dokumen yang disimpan tidak berantakan.
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Gambar 5.10 Map Snelhecter
Sumber: http://pelangistore.com

11. Safe Keeping Document

Safe Keeping Document merupakan brankas tempat penyimpanan dokumen 
berharga yang memiliki kunci pengaman khusus. Safe Keeping Document biasanya 
digunakan untuk menyimpan arsip vital dan surat-surat berharga.

Gambar 5.11 Safe Keeping Document
Sumber: http://www.tokoalatkantor.com

12. Document Keeper

Document Keeper merupakan tempat penyimpanan yang berbentuk map tebal, 
di dalamnya terdapat sekat plastik yang berfungsi untuk menempatkan dokumen.

Gambar 5.12 Document Keeper
Sumber: http://bukalapak.com
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13. Lemari Arsip

Lemari Arsip merupakan lemari yang berfungsi untuk meletakkan ordner 
yang berisi arsip. Lemari Arsip dapat terbuat dari kayu maupun dari besi yang 
terdiri atas rak-rak untuk meletakan ordner.

Gambar 5.13 Lemari Arsip
Sumber: http://www.jualo.com

14. Desk Tray

Desk Tray merupakan tempat penyimpanan sementara arsip yang masih aktif. 
Desk tray terdiri atas rak-rak yang tersusun dari atas ke bawah secara terbuka, dan 
biasanya diletakan di atas meja kerja. 

Gambar 5.14 Desk Tray
Sumber: http://www.walmart.com
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15. Tray Cabinet

Tray Cabinet adalah cabinet yang berupa laci-laci yang dilengkapi dengan 
index dan label index, dibuat untuk penyimpanan dan transit arsip-arsip aktif 
untuk memudahkan pencarian dan meningkatkan tertib administrasi.

  

Gambar 5.15 Tray Cabinet
Sumber: http://www.marketlab.com

16. Folder

Folder merupakan map yang tidak mempunyai daun penutup.  Pada folder 
terdapat tab, yiatu bagian yang menonjol pada sisi atas untuk menempatkan judul 
file yang bersangkutan. Lipatan pada dasar folder dibuat sedemikian rupa sehingga 
dapat menambah daya muat naskah-naskah/dokumen. Pada umumnya folder 
dibuat dari kertas manila dengan ukuran panjang 35 cm, lebar 24 cm dan tabnya 
berukuran 8-9 cm panjang dan 2 cm lebar. Folder diisi dengan naskah-naskah 
arsip/dokumen hingga merupakan bagian terkecil dalam klasifikasi suatu masalah. 
Itulah sebabnya maka tabnya sebaiknya di ujung paling kanan agar mudah terlihat 
secara keseluruhan dalam susunan.

  
Gambar 5.16 Folder

Sumber: http://www.staples.com
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17. Guide

Guide merupakan petunjuk tempat berkas-berkas arsip yang disimpan, dan 
sekaligus berfungsi sebagai pemisah antara berkas-berkas tersebut. Bentuknya 
persegi empat panjang dengan ukuran:

Panjang : 33 – 35 Cm
Tinggi : 23 – 24 Cm

Guide juga mempunyai tab (bagian yang menonjol di atasnya dengan ukuran 
sama seperti ukuran tab pada folder. Tab berguna untuk menempatkan atau 
mencantumkan judul dan atau kode klasifikasi dan disusun secara vertikal (berdiri).

 GUIDE 

Gambar 5.17 Guide

18. Kartu Kendali

Kartu kendali dapat dibuat dari kertas tipis dengan ukuran 10 x 15 cm. Pada 
kartu kendali terdapat kolom-kolom antara lain:

Gambar 5.18 Kartu Kendali
Sumber: http://kejuruan.porosilmu.com
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Kolom indeks subjek adalah kolom yang harus diisi dengan masalah 
uang terkandung di dalam surat yang disesuaikan dengan pola klasifikasi yang 
dipergunakan. Kolom kode klasifikasi adalah kolom yang diisi dengan tanda-tanda 
atau kode klasifikasi dari masalah yang terkandung dalam surat. Kolom tanggal 
terima diisi tanggal datangnya surat atau pengiriman suat. Kode hal diisikan dengan 
perihal yang terkandung di dalam surat. Kolom isi ringkas adalah kolom yang diisi 
tentang isi pokok surat secara ringkas, singkat, dan jelas. Kolom lampiran diisikan 
dengan keterangan tentang lampiran surat dan macamnya. Kolom dari/kepada 
adalah catatan tentang nama/alamat/pejabat/instansi pengirim dan nama/alamat/
pejabat/instansi yang menerima surat. Kolom nama pengolah diisi nama pejabat 
unit/satuan kerja yang harus menangani surat serta parafnya. Kolom catatan diisi 
keterangan yang diperlukan, termasuk juga untuk tunjuk silang. Kartu kendali ini 
terdiri atas 3 lembar dengan warna yang berbeda satu sama lainnya.

19. Lembar Disposisi

Lembar disposisi merupakan formulir yang berfungsi untuk mengarahkan 
surat dari pimpinan kepada unit pengolah surat.

LEMBAR DISPOSISI

Indeks: Kode: No.Urut: Tgl. Penyelesaian:

Perihal/Isi Ringkas:

Asal Surat: Tanggal: Nomor: Lampiran:

Diteruskan Kepada: Instruksi/Informasi:

Gambar 5.19 Lembar Disposisi
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20. Kartu Pinjam Arsip

Kartu ini dipergunakan untuk meminjam arsip. Setiap pejabat yang 
memerlukan arsip harus diberi kartu pinjam arsip ini. Kartu ini dibuat rangkap 
tiga, masing-masing untuk:

a. Disertakan pada surat yang dipinjam.
b. Ditinggal pada penata arsip sebagai pengganti sementara arsip yang dipinjam.
c. Pada berkas pengingat.

Contoh Kartu Pinjam Arsip

KARTU PINJAM ARSIP

1. Kode Arsip : ....................................
2. Nomor Arsip : ....................................
3. Tanggal Arsip : ....................................
4. Perihal : .................................................................................
5. Peminjam

a. Nama : .................................................................................
b. Unit  : .................................................................................
c. Jabatan : .................................................................................

6. Lama pinjam : tanggal ............................. s.d. tanggal ...................

Tanggal pinjam: .......................

Yang menyerahkan   Yang meminjam

..............................   ..........................

Tanggal kembali: .......................

Yang mengembalikan   Yang menerima

..................................   .........................

Gambar 5.20 Kartu Pinjam Arsip

B. KRITERIA PEMILIHAN PERALATAN

Setelah menentukan sistem yang akan digunakan dalam penyimpanan arsip, 
tugas manajer dokumen adalah memilih alat penyimpanan. Ada beberapa hal yang 
harus dipertimbangkan dalam memilih perlengkapan penyimpanan, antara lain:
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1. Jenis dokumen yang disimpan

Jenis dokumen yang akan disimpan perlu diperhatikan, misalnya apakah 
dokumen yang akan disimpan terbuat dari kertas, kartu, mikro, dokumen 
ukuran besar, meteri audiovisual, bentuk magnetik dan elektronik, ataukah 
media lain di mana masing-masing media mempunyai perlakukan khusus 
dalam perawatannya. Syarat penyimpangan kartu indeks berbeda dengan 
disket maupun CD dan berbeda pula dengan eksternal storage devices. Oleh 
karena itu, diperlukan pertimbangan yang rinci terhadap karakteristik fisik 
dokumen yang akan disimpan sebelum memutuskan membeli peralatan.

2. Kecepatan pemanfaatan yang diperlukan

Peralatan bersifat mobile agar mampu melayani berbagai lokasi dan 
dapat secepatnya ditemukan dan dimanfaatkan oleh pengguna. Hal ini akan 
meningkatkan nilai sebuah dokumen dalam menunjang operasional organisasi

3. Kebutuhan ruangan

Lazimnya kantor sebuah perusahan atau organisasi menempati lokasi 
yang strategis guna mendapat citra yang bagus dimata stakeholder-nya. 
Kondisi ini akan berdampak pada tingginya harga sewa ruangan kantor, dan 
patut dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan peralatan penyimpanan 
dokumen perusahaan atau organisasi. Rasio ruang kantor biasanya 
menggunakan perbandingan antara kapasitas simpan per meter persegi dibagi 
dengan kemampuan perlengkapan penyimpanan yang dimiliki.

4. Pertimbangan keamanan

Beberapa dokumen dapat diakses oleh semua karyawan, misalnya 
dokumen kebijakan perusahaan, sementara dokumen lain seperti data 
personalia maupun data keuangan perusahaan tentunya harus dibatasi pada 
orang yang mempunyai otoritas.

5. Biaya peralatan

Faktor lain yang patut diperhatikan adalah ketersediaan peralatan tersebut 
di indonesia. Patut dipertimbangkan bahwa tidak semua perlatan buatan 
luar negeri lebih baik, bahkan ada juga yang mutunya lebih rendah dari 
dalam negeri. Setelah melakukan survei peralatan produksi dalam negeri yang 
diperbandingkan dengan luar negeri, misalnya jaminan after sales service, 
garansi, dan lain-lain; biaya per peralatan harus sesuai dengan kemampuan. 
Misalnya harga sebuah filing cabinet 4 laci Rp. 100.000,00 sedangkan 5 laci 
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berharga Rp 125.000,00, sehingga 5 laci lebih murah 20% karena mampu 
menyimpan 25% lebih banyak dengan menggunakan luas rungan yang sama.

6. Biaya operasional penyimpanan

Biayainitermasuk biaya personil yang bertugas menyimpan dan mengelola 
dokumen, biaya alat tulis kantor yang setara, dan biaya ruang yang diperluan 
untuk menyimpan peralatan.

7. Jumlah pemakai yang mengakses dokumen secara teratur

Jumlah pemakai yang mengakses dokumen merupakan hal yang perlu 
dipertimbangkan sebelum membeli peralatan. Sebaiknya bila pemakai 
banyak, diperlukan lebih banyak pertimbangan karena lebih orang yang 
menyimpan dan membutuhkan keberadaan dokumen yang disimpan. Kondisi 
ini dapat juga disiasati dengan mendistribuikan atau mendesentralisasikan 
penyimpanan dokumen sehingga penyimpan dan pemakai tidak berkumpul 
di satu tempat saja.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli alat 
penyiapan dokumen di kantor, antara lain (Basuki, 2003):

1. Kesetaraan peralatan

Peralatan  simpan semacam folder harus setera pemanfaatannya dengan 
peralatan yang telah dan akan dibeli pada masa yang akan datang. Apabila 
peralatan yagn akan dibeli hanya dapat beroperasi dengan menggunakan 
peralatan lain dalam ukuran terbatas, maka keterbatasan itu patut 
dipertimbangkan karena akan manambah biaya operasional. Pertimbangan 
juga peraltatn yang akan dibeli apakah sesuai dengan alat penyimapan yang 
digunakan?

2. Efisiensi

Produsen sadar akan pentingnya efisiensi dalam proses penyimpanan dan 
pencarian sebuah dokumen pada produk mereka. Misalnya, folder  pracetak 
tersedia bagi sistem klasifikasi alfabetis, numerik dan alfa numerik. Folder 
ini banyak membantu ketika organisasi menyusun sistem dokumen atau 
mengubah ke peralatan simpan yang baru. Penggunaan tanda warna juga 
membantu identifikasi dokumen serta menghindari kemungkinan salah 
tempat.
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3. Kualitas

Kualitas alat tulis kantor ditentukan oleh berat atau jenis materi yang 
digunakan dalam pembuatannya. File guide memerlukan kertas yang lebih 
tebal dibandingkan folder jajaran, karena paduan akan lebih sering digunakan 
oleh penguna dalam mencari sebuah dokumen, dan biasanya keberadaan alat 
simpan yang dimaksud akan lebih lama dibandingkan alat simpan selain file 
guide.

4. Ekonomis.

Meminimumkan biaya merupakan salah satu faktor utama dalam 
mempertimbangkan pembelian peralatan simpan pada berbagai organisasi, 
namun patut diingat juga bahwa membeli peralatan yang murah merupakan 
pilihan yang paling ekonomis. Apabila perusahaan menggunakan file guide 
yang terbuat dari kertas bermutu rendah, biasanya dalam kurun waktu yang 
singkat akan mudah rusak sehingga perlu diganti dengan yang baru. Hal 
ini berarti pengeluaran ekstra. Untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai 
kualitas alat simpan, sehinga tujuan ekonomis akan lebih berorientasi jangka 
panjang.

C. SUMBER DAYA ADMINISTRASI KEARSIPAN

Untuk mengelola administrasi kearsipan diperlukan sumber daya manusia 
khusus yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kearsipan. 
Seorang petugas untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu sebagaimana juga persyaratan untuk petugas tata usaha 
umumnya yaitu:

1. Memiliki pengetahuan di bidang:
a.  Pengetahuan umum, terutama yang menyangkut masalah surat menyurat 

dan arsip.
b. Pengetahuan tentang seluk beluk instansinya yakni organisasi beserta 

tugas-tugasnya dan pejabat-pejabatnya.
c. Pengetahuan khusus tentang tata kearsipan.

2. Memiliki keterampilan untuk melaksanakan teknik tata kearsipan yang sedang 
dijalankan

3. Berkepribadian yakni memiliki ketekunan, kesabaran, ketelitian, kerapian, 
kecekatan, kecerdasan, kejujuran serta loyal dan dapat menyimpan rahasia 
organisasi.
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BAB 6
PERLINDUNGAN ARSIP VITAL

Untuk menjamin kelestarian dan keamanan suatu arsip diperlukan upaya 
melindungi dan mengamankan arsip yang dianggap vital. Pengelolaan 
arsip yang baik, biasanya melaksanakan progam yang namanya 

perlindiungan arsip. Perlindungan arsip merupakan upaya untuk melindungi 
dan mengamankan arsip sekaligus memulihkan arsip  yang rusak  oleh berbagai 
akibat, baik isi informasi maupun fisiknya. Metode perlindungan arsip terdiri atas 
proteksi arsip vital dan pemulihan arsip vital.

A. PENGERTIAN ARSIP VITAL

Arsip vital merupakan bagian dari arsip dinamis yang memerlukan 
pengamanan dan perlindungan secara khusus karena informasi yang terkandung 
sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Berikut pengertian arsip vital 
menurut beberapa ahli (Krihanta, 2013):

1. Menurut Ira Penn, arsip vital adalah arsip dinamis yang esensial dan 
mempunyai fungsi berkelanjutan pada suatu organisasi, baik sebelum maupun 
sesudah adanya keadaan darurat dan arsip tersebut harus dilindungi secara 
baik karena terkait organisasi, pekerja, pemimpin sebagai penentu kebijakan, 
konsumen dan masyarakat.

2. Menurut Marry Robek, arsip vital merupakan arsip level satu, yang diperlukan 
untuk kelangsungan aktivitas suatu organisasi setelah adanya suatu keadaan 
darurat.
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3. Menurut William Saffady, arsip vital adalah arsip yang berisi informasi sangat 
penting bagi kelangsungan proses bisnis dan aktivitas penting lainnya dalam 
rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa arsip 
vital merupakan arsip dinamis yang memiliki informasi sangat penting dan sangat 
diperlukan dalam keberlangsungan aktivitas organisasi. Keberadaan arsip vital 
mutlak diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi. Apabila 
terjadi kehilangan arsip vital, maka akan menyebabkan timbulnya masalah dalam 
organisasi. 

B. PERLINDUNGAN ARSIP VITAL

Perlindungan terhadap arsip dikenal dengan istilah preservasi arsip. Preservasi 
arsip merupakan kegiatan perawatan dan pengamanan arsip secara fisik maupun 
nonfisik. Preservasi arsip dapat dilakukan dalam bentuk tindakan preventif maupun 
restorasi. Tindakan preventif merupakan upaya mencegah terjadinya kerusakan 
atau kehilangan arsip. Adapun restorasi merupakan upaya memperbaiki arsip yang 
mengalami kerusakan.

Perlindungan arsip vital dilakukan dalam rangka mencegah segala risiko 
kerugian, bukan hanya untuk kepentingan unit kerja kearsipan, tetapi bagi 
kepentingan organisasi secara menyeluruh. Perlindungan arsip vital harus 
dilakukan melalui tahapan preventif sebelum terjadinya kerusakan, saat saat 
terjadi kerusakan dan pemulihan kembali setelah terjadi kerusakan. Salahsatu 
upaya preventif perlindungan arsip vital ialah dengan melakukan proteksi. Kegiatan 
proteksi dilakukan dengan cara mencegah dan menghindari terjadinya kerusakan 
fisik maupun isinya, dari ancaman berbagai faktor penyebab kerusakan.

1. Menentukan Cara Perlindungan Arsip Vital

Perlindungan arsip perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi masalah 
kerusakan arsip. Kerusakan arsip dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor 
eksternal arsip. Faktor internal arsip merupakan faktor yang berasal dari kondisi 
fisik arsip, yaitu kualitas kertas, kualitas tinta, dan kualitas perekat. Faktor eksternal 
merupakan faktor yang berasal dari luar kondisi fisik arsip, diantaranya yaitu air, 
api, kelembaban, sinar matahari, debu, jamur, dan hewan pengerat. Terdapat 
beberap faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan cara perlindungan 
arsip, yaitu:
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a. Kebutuhan Akses
Arsip vital harus disesuaikan dengan kepentingan organisasi, misalnya 

arsip-arsip vital yang terkait dengan pembuktian ataupun kepentingan hukum 
harus disajikan fisik arsip vitalnya, berbeda dengan arsip vital yang di luar 
kepentingan pembuktian hukum, mungkin bisa disajikan dalam bentuk yang 
lain.

b. Masa Simpan
Tidak semua arsip vital akan disimpan selamanya, informasi arsip vital 

akan menurun begitu tercipta informasi arsip yang baru dan ditetapkan 
sebagai arsip vital. Perbedaan masa simpan arsip vital bisa berimbas kepada 
bentuk proteksi arsip vital yang dipilih sesuai dengan masa simpan dari setiap 
arsip vital.

c. FisikArsip
Setiap arsip vital yang dimanfaatkan oleh pengguna apabila disajikan 

dalam bentuk yang asli, maka lambat laun fisik arsip vital tersebut juga 
mengalami penurunan dari segi kualitas.

2. Bentuk Pelindungan Arsip Vital

Menurut Ira A. Penn (Krihanta, 2013) metode perlindungan arsip vital 
tergantung dari cara penyimpanan jenis media arsip. Perlindungan arsip vital 
dapat dilakukan dengan cara:

a. Duplikasi
Duplikasi maksudnya adalah penggandaan arsip vital. Penggandaan 

merupakan salah satu cara untuk membuat salinan arsip aslinya serta 
mengantisipasi keberadaan arsip yang hilang serta sebagai sarana pencegahan.

b. Dipersial
Dipersial atau penyebaran arsip vital, dapat dilakukan dengan cara:

1) Exiting dispersal, pemencaran atau penyebaran arsip vital telah 
diprogramkan sehingga saat duplikasi sudah diketahui jumlah atau 
tempat penyimpanan arsip yang disimpan di tempat lain.

2) Improvised dispersal, pemencaran atau penyebaran arsip vital dibuat akibat 
adanya situasi atau kebutuhan organisasi sehingga penambahan duplikasi 
dapat terjadi di luar rencana terutama pada tempat yang terpisah.
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c. Pemindahan
Pemindahan (transfer), sumber asli arsip vital dipindahkan ke tempat 

penyimpanan arsip vital (records central), biasanya yang dipindahkan dari 
tempat semula adalah arsip vital dinamis inaktif.

d. Peralatankhusus
Peralatan khusus yang dimaksud adalah sarana penyimpanan yang tahan 

api, tahan air serta tahan benturan keras sehingga mem-berikan perlindungan 
dari bahaya (hazard) terbuat dari besi (vauts) jika perlu berada dalam lokasi 
ruang bawah tanah.

Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 
Tahun 2015 TentangPedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional 
Republik Indonesia, metode perlindungan arsip meliputi: 

a. Duplikasi
Duplikasi arsip vital ANRI dilakukan dengan metode digitalisasi 

khususnya terhadap arsip aset dan produk hukum. Untuk arsip vital selain 
arsip aset dan produk hukum, metode duplikasi yang dilakukan dengan 
menciptakan salinan atau digitalisasi. Penentuan kriteria arsip vital yang perlu 
dilakukan digitalisasi ditentukan oleh unit kearsipan.

b. Pemencaran
Pemencaran arsip vital ANRI dilakukan dengan menyimpan arsip hasil 

duplikasi ke unit kearsipan, sedangkan arsip vital yang asli disimpan di unit 
kerja pencipta arsip vital.

c. PeralatanKhusus
Pelindungan bagi arsip vital dari musibah atau bencana dilakukan dengan 

menggunakan peralatan penyimpanan khusus, seperti: almari besi, filing 
cabinet tahan api. Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media 
dan ukuran. Namun demikian, secara umum peralatan tersebut memiliki 
karakteristik tidak mudah terbakar (sedapat mungkin memiliki daya tahan 
sekurang-kurangnya 4 (empat) jam kebakaran), kedap air dan bebas medan 
magnet untuk jenis arsip berbasis magnetik/elektronik.
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3. Bentuk Perlindungan Lainnya

Arsip vital perlu dilindungi, misalnya dengan penggunaan sistem keamanan, 
membatasi jalan masuk lokasi arsip, membatasi penggunaan, mengoptimalkan 
penggunaan pembasmi hewan, mengatur temperatur, menggunakan pembersih 
udara. Bentuk perlindungan lain yaitu melakukan upaya preventif terhadap 
kerusakan arsip, sebagaimana yang dikemukakan oleh Patricia E. Wallace (Krihanta, 
2013) mengemukakan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang dianjurkan:

Tabel 6.1

No Ancaman Bahaya Perlindungan yang Dianjurkan

1 Pencurian Menggunakan sistem keamanan

2 Penempatan yang 
salah

Membatasi jalan masuk arsip ke penyimpanan arsip 
yang asli

3 Kebocoran Informasi Membatasi pengguna yang mengakses arsip

4 Air Jangan menyimpan arsip vital di area lantai dasar 
serta memeriksa secara rutin kebocoran gedung

5 Serangga dan hewan 
pengengat

Memelihara dan mengoptimalkan sarana pembasmi 
hewan serangga

6
Jamur, lumut, dan 
kelembaban yang 
berlebihan

Memelihara temperatur yang layak berjarak 65-
57 derajat Fahrenheit serta menjaga kelembaban 
sekitar 40%-50%

7 Debu Menggunakan pembersih udara untuk mengurangi 
debu

8 Cahaya Membatasi pintu dan jendela yang mengarah ke 
ruang penyimpanan arsip vital

9 Bahan kimia yang 
berbahaya Hanya digunakan untuk duplikasi arsip vital

4. Pengamanan Arsip Vital

Pengamanan dimaksudkan agar organisasi mampu menjamin kerahasiaan arsip 
vital, mampu menyediakan arsip dengan cepat, mencegah akses bagi yang tidak 
berwenang. Pengamanan dilakukan terhadap fisik arsip dan terhadap informasi 
yang terkandung di dalam arsip.
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a. Pengamanan Fisik Arsip Vital
Pengamanan fisik arsip vital dilaksanakan dengan maksud untuk 

melindungi arsip dari ancaman faktor-faktor perusak arsip. Pengamanan fisik 
arsip dapat dilakukan dengan cara:

1) Penggunaan sistem keamanan ruang penyimpanan arsip seperti 
pengaturan akses, pengaturan ruang simpan, dan penggunaan sistem 
alarm yang dapat digunakan untuk mengamankan arsip dari bahaya 
pencurian, sabotase, penyadapan, dan lain-lain;

2) Menempatkan arsip vital pada tingkat ketinggian yang bebas dari banjir;
3) Struktur bangunan tahan gempa dan lokasi yang tidak rawan gempa, 

angin topan dan badai; dan
4) Penggunaan ruangan tahan api serta dilengkapi dengan peralatan alarm 

dan alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

b. Pengamanan Informasi Arsip
Secara fisik, arsip  bisa saja berada dalam kondisi aman, namun kerahasiaan 

informasinya tidak aman.  Pengamanan informasi arsip dimaksudkan agar 
informasi yang terkandung dalam arsip tersebut tidak beredar kepada pihak-
pihak yang tidak berhak. Dalam rangka pengamanan informasi dan layanan 
penggunaan arsip vital, pengolah arsip vital harus melakukan pengaturan 
sebagai berikut:

1) Menjamin arsip hanya digunakan oleh orang yang berhak;
2) Memberi kode rahasia pada arsip vital; dan
3) Membuat spesifikasi orang-orang yang memiliki hak akses.

5. Pemeliharaan Ruang Penyimpanan Arsip Vital

Ruang penyimpanan arsip harus aman dari berbagai kemungkinan kerusakan 
arsip. Pemeliharaan terhadap ruang penyimpanan arsip dapat dilakukan 
dengan cara:

a. Memonitor lingkungan arsip yang disimpan, dengan menggunakan alat ukur 
dan alat deteksi yang baik dan akurat.

b. Menjaga suhu dan kelembaban ruang penyimpanan.
c. Menjaga kebersihan ruang penyimpanan.
d. Menjaga keamanan ruang penyimpanan.
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Untuk menjamin keamanan arsip yang disimpan, maka ruangan tempat 
penyimpanan arsip harus diatur agar:

a. Tidak terlalu lembab.
b. Cukup memperoleh penerangan.
c. Terdapat sirkulasi udara yang lancar.
d. Aman dari bahaya air dan api.
e. Aman dari bahaya hewan pengerat.

C. PEMULIHAN ARSIP VITAL
1. Pencegahan dan Pemulihan dari Bencana

Menurut Basuki (2013), sasaran umum rencana pencegahan dan pemulihan 
bencana adalah sebagai berikut:

a. Adanya metode yang efektif dan efisien.
b. Adanya koordinasi dalam melakukan pemulihan arsip pasca-bencana.
c. Meminimalkan adanya gangguan terhadap bencana terhadap kegiatan rutin.
d. Membatasi perluasan kerusakan dan mencegah terjadinya bencana yang lebih 

luas.
e. Menyusun operasi alternatif.
f. Menyediakan jasa dan operasi pemulihan yang cepat dan lancer.
g. Mencegah luka terhadap personil yang melakukan pemulihan.
h. Mencegah kerusakan terhadap harta dan asset organisasi.
i. Meminimalkan dampak ekonomi.
j. Menjamin kelangsungan organisasi akibat terjadi bencana.

2. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan terhadap kerusakan akibat bencana harus melibatkan tim 
khusus penanggulangan bencana. Menurut Basuki (2013) tim penanggulangan 
bencana bertanggung jawab mengoordinasikan upaya pemulihan dan 
penanggulangan bencana, yang terdiri dari tim administrasi, penunjang, pelaksana, 
dan pengamanan. Tim penanggulangan bencana sebaiknya memiliki pemahaman 
yang baik tentang:

a. Jenis arsip
b. Jenis dan besarnya kerusakan
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c. Jenis media arsip yang rusak
d. Cara menangani kerusakan arsip

Untuk menjada kelancaran penanganan kerusakan arsip akibat bencana, tim 
penanggulangan bencana idealnya meliputi:

a. Tim Administrasi, bertugas untuk menyiapkan segala pendukung pelaksanaan 
kegiatan mulai dari kebutuhan perizinan, sarana perlengkapan maupun 
akomodasi, termasuk administrasi keuangan bagi seluruh personil.

b. Tim Penunjang, yaitu tim khusus yang mempublikasikan segala kegiatan 
pemulihan arsip vital, yang merupakan penghubung organisasi dengan 
masyarakat/pihak luar/media massa.

c. Tim Pelaksana, merupakan tim inti dalam penanggulangan bencana arsip 
vital. Tim pelaksana harus berkompeten dalam restorasi arsip.

d. Tim Pengaman, bertugas untuk menjamin keamanan arsip.

3. Metode Pemulihan Arsip Vital

Arsip vital yang mengalami kerusakan akibat bencana harus segera dipulihkan. 
Musrifah (2016) menyebutkan tiga metode pemulihan arsip vital yang mengalami 
kerusakan, yaitu:

a. Vacuum Freeze Drying (VFD)
Vacuum Freeze Drying merupakan proses yang dilalui bahan-bahan arsip 
kertas untuk dibekukan dan dikeringkan dalam ruang yang bersuhu tinggi. 
Metode ini memerlukan sarana khusus dan langka, baru dimiliki 4 negara, 
salah satunya Jepang.

b. Vacuum drying
Vacuum drying merupakan sarana untuk memroses kertas-kertas basah yang 
tidak ditempatkan dalam sebuah ruangan yang memungkinkan munculnya 
cairan/embun.

c. Freezing
Freezing adalah proses pembekuan, digunakan untuk mengurangi bahaya 
kerusakan akibat adanya partikeles. Metode ini merupakan tahap perantara 
sebelum dipindahkan ke Vacuum Freeze Drying.
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d. Air drying
Air drying merupakan proses pengeringan udara, hanya dapat dilakukan dalam 
kondisi lingkungan yang stabil sehingga mampu mencegah tumbuhnya lumut.

Selain metode pemulihan di atas, upaya perbaikan arsip yang rusak dapat 
dilakukan dengan beberapa teknik yaitu dengan membersihkan arsip, menambal 
atau menyambung, melaminasi, enkapsulasi, serta penjilidan. Pemilihan teknik 
perbaikan arsip disesuaikan dengan bentuk arsip dan jenis kerusakannya. Apabila 
kerusakannya berupa kertas arsip yang sobek, maka perbaikannya dengan cara 
menyambung. Apabila kerusakannya berupa berkas yang terpisah berserakan, 
maka perbaikannya dengan cara penjilidan.

D. PROTEKSI DAN PELESTARIAN ARSIP VITAL ELEKTRONIK

Program menghadapi bencana yang mengakibatkan kerusakan arsip vital 
elektronik hendaknya mempertimbangkan kemungkinan terjadinya gangguan 
sistem pengolahan data elektronik, karena program proteksi arsip vital 
elektronik memiliki problem khusus sejak awal penciptaan arsip. Hal ini adanya 
ketergantungan yang sangat tinggi terhadap perangkat lunak dan perangkat keras 
yang digunakan. Program proteksi arsip vital elektronik menurut Betty R. Ricks 
(Basuki: 2003), antara lain analisis penerapan komputer, penciptaan prosedur, 
pemilihan lokasi komputer, rencana pelaksanaan dan uji coba.

1. Media Rekam Arsip Elektronik

a. Media Bentuk Khusus
Media bentuk khusus merupakan media rekam arsip yang sudah jarang 
digunakan lagi. contohnya pita kertas berlubang yang dikonversikan atau 
dikodekan secara digital.

b. Media Magnetik
Media ini lebih tahan lama karena memiliki kapasitas daya simpan yang tinggi. 
Contohnya pita magnetik, kaset, disk magkenik (harddisk, disket).

c. Media Optic
Media ini terbuat dari lembar alumunium tipis yang diletakkan antara dua 
lapisan plastik tipis sebagai pelindung. Contohnya CD-ROM, Audio-CD, 
VCD, DVD.
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2. Proteksi Arsip Elektronik

Arisip elektronik sangat rentan rusak yang diakibatkan oleh bencana. Metode 
Proteksinya adalah sebagai berikut:

a. Metode Rekam Data, direkam dalam beberapa media
Metode ini mengharuskan setiap arsip vital eletronik direkam pada 

beberapa media tertentu dan dilakukan secara periodik mengingat sarana 
apapun yang digunakan untuk merekam data elektronik itu tidak terlalu 
lama, bahkan menurut National Bureau of Standar media lain hanya mampu 
menyimpan secara berkualitas tidak lebih dari 7 tahun.

b. Microforms sebagai Sumber Cadangan
Penggunaan microform mempunyai beberapa keuntungan sebagai 

cadangan back-up data arsip vital elektronik. Microform merupakan salah satu 
media terbaik untuk menyimpan data vital yang mengutamakan masa simpan 
arsip yang lebih lama maupun ruang penyimpanan yang terbatas. Metode ini 
berbentuk film dan hanya dapat dibaca dengan menggunakan micro reader, 
lebih bisa tahan lama dan mudah untuk menyimpannya.

c. Perlindungan File EDP (Electronic Data Processing)
Perlindungan file-file EDP sangat berhubungan dengan lokasi dari 

komputer. Penempatan komputer yang menyimpan file-file EDP harus bebas 
dari ancaman kerusakan arsip yang secara fisik menimpa komputer, baik itu 
bahaya dan ancaman api dan airperlu perlindungan dan penempatan terhadap 
komputer yang menyimpan arsip vital elektronik.

3. Pengamanan dan Pelestarian Arsip Vital Elektronik

Hal lain yang berhubungan dengan pengelolaan arsip elektronik adalah segi 
keamanan baik informasinya maupun fisiknya. Perlu ditentukan prosedur khusus 
yang berkaitan dengan accessibility atau kewenangan jalan masuk ke dalam data 
komputer.

Secara garis besar, kerusakan arsip elektronik dapat dibagi 2, yaitu level 
perangkat keras, untuk menyimpan data maupun level berkas arsipnya. Kerusakan 
pada level berkasnya bisa jadi karena adanya virus. Jalan keluar dari kedua penyebab 
kerusakan itu adalah dengan meng- install kembali komputer dari back up file dan 
harus dilakukan secara periodik setiap kali ada kesempatan.
Berikut ini tata cara pemeliharaan arsip elektronik:
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a. Pengamanan Informasi
Agar informasi di dalam arsip elektronik jatuh ke tangan pihak yang 

tidak bertanggung jawab, perlu kiranya diberikan penanganan khusus untuk 
arsip jenis ini, kegiatan pengamanan informasi dalam arsip elektronik adalah 
sebagai berikut:
1) Menciptakan prosedur standar dalam pengoperasian yang menjamin 

keamanan terhadap kemungkinan penggunaan informasi yang tidak sah 
oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

2) Melakukan pemeliharaan perangkat keras (hardware), dan melakukan 
penyesuaian teknologi secara berkala.

3) Melakukan pemeliharaan perangkat lunak (software), dan melakukan 
penyesuaian secara berkala.

b. Pemeliharaan Fisik Arsip Elektronik
Adapun pemeliharaan arsip elektronik dilakukan agar fisik arsip tidak 

rusak. Karena jika fisik arsip rusak biasanya data yang berada di dalam fisik 
arsip elektronik pun ikut rusak pula. Berikut cara pemeliharaan fisik arsip 
elektronik tersebut:

1) Penggunaan perangkat keras (komputer, laptop, hardisk, flashdisk), dengan 
baik sesuai prosedur.

2) Menggunakan software asli (bukan bajakan).
3) Mem back up data secara berkala.
4) Menyimpan arsip elektronik di tempat yang terlindung dari medan 

magnet, debu, panas yang berlebihan, dan air.
5) Menjaga kestabilan suhu tempat arsip tersebut berada, rata-rata antara 

11-22 C dan kelembapan antara 45-65% RH.

Dengan menerapkan pemeliharaan arsip elektronik dengan baik, 
diharapkan data informasi penting yang berada pada arsip elektronik akan 
bertahan lama sekaligus melindungi data tersebut dari pihak lain yang tidak 
berkepentingan.

4.	 Reprografi	Arsip	Vital	Elektronik

Reprografi merupakan kegiatan penggandaan dan pengulangan sebuah 
dokumen yang mencakup 3 proses dasar, yaitu :

a. Copying (memproduksi dengan ukuran yang sama).
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b. Duplicating (copying dalam jumlah yang banyak).
c. Microcopying (menggandakan dalam besaran yang lebih kecil).

Menurut Sukoco (2007:115), pembaruan terhadap media arsip elektronik 
dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

a. Pembaruan media (renewal), yaitu dengan menggandakan arsip dari satu 
jenis media ke jenis media yang sama. Misalnya arsip dalam bentuk DVD 
digandakan ke dalam DVD yang lain.

b. Mengopi media (copying), yaitu menggandakan arsip dari satu jenis media ke 
jenis media yang berbeda. Misalnya arsip dalam bentuk DVD digandakan ke 
dalam media hardisk.

c. Mentransfer arsip (transfer), yaitu mengubah format arsip dari satu tipe file 
menjadi tipe file yang berbeda. Misalnya arsip dalam fomat file doc. dikonversi 
menjadi arsip dalam format file pdf.

5. Reproduksi Arsip Audiovisual

Reproduksi adalah salah satu cara pemeliharaan dan perlindungan arsip yang 
harus dilakukan oleh organisasi apabila merekam masih menyimpan arsip vital 
dalam bentuk audiovisual. Tujuan reproduksi arsip audiovisual adalah untuk:

a. Mengawetkan atau memaksimalkan kualitas gambar dan suara.
b. Menentukan keamanan dan melindungi dari kehilangan isi informasi apabila 

media rekam aslinya rusak.
c. Menetapkan referensi dan duplikasi dalam rangka layanan akses.

d. Menghindarkan hilangnya informasi arsip.



BAB 7 Penyusutan Arsip 87

BAB 7
PENYUSUTAN ARSIP

Siklus terakhir dalam pengelolaan arsip adalah penyusutan. Penyusutan 
merupakan kegiatan mengurangi jumlah arsip yang disimpan karena telah 
melampaui masa simpan arsip. Kegiatan penyusutan merupakan tahap yang 

penting dilakukan untuk mengendalikan jumlah arsip yang disimpan. Apabila 
tidak dilakukan penyusutan arsip, maka akan berdampak terhadap kebutuhan 
ruang dan alat penyimpanan arsip, yang semakin hari semakin bertambah. Untuk 
melakukan penyusutan arsip harus berpedoman kepada jadwal retensi arsip 
(JRA). Jadwal retensi arsip merupakan daftar yang berisi informasi tentang jenis 
arsip, jangka waktu penyimpanan aktif dan inaktif, serta keterangan tidak lanjut 
untuk disimpan permanen atau musnah. Sebelum melakukan penyusutan arsip, 
terlebih dahulu harus dilakukan penilaian arsip. Penilaian arsip dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kepentingan dan nilai guna arsip.

A. PENILAIAN ARSIP
1. Pengertian

Penilaian arsip merupakan proses evaluasi aktual dan potensial terhadap 
arsip untuk menentukan nilai guna bagi lembaga. Penilaian arsip juga dapat 
dikatakan sebagai tindakan analisis seri berkas berdasarkan nilai guna arsip tersebut. 
Penilaian arsip dilakukan dalam rangka menentukan masa simpan arsip, serta 
menentukan status tindak lanjut permanen atau musnah. Proses penilaian arsip 
akan menghasilkan jadwal retensi arsip (JRA).
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2. Metode Penilaian Arsip

Penilaian terhadap arsip harus dilakukan secara teliti dan cermat, agar tidak 
terjadi kesalahan analisis. Penilaian arsip dapat dilakukan dengan beberapa metode 
analisis, yaitu analisis fungsi, analisis isi, analisis konteks, analisis manfaat, dan 
analisis biaya.

a. Analisis Fungsi
Analisis fungsi merupakan upaya mencermati, memahami, dan memberikan 
penilaian terhadap arsip berdasarkan fungsinya. Analisis fungsi dilakukan 
untuk memastikan suatu arsip memiliki fungsi transaksi atau fungsi referensi. 
Arsip yang memiliki fungsi transaksi berarti arsip tersebut merupakan rekaman 
atau bukti atas suatu kegaitan yang telah dilakukan. Arsip yang memiliki 
fungsi referensi berarti arsip tersebut berisi informasi yang menjadi pedoman 
atau panduan bagi pelaksanaan suatu kegiatan.

b. Analisis Isi
Analisis isi merupakan proses mencermati, memahami, dan memberikan 
penilaian terhadap arsip berdasarkan isi pokok atau substansi arsip tersebut. 
Berdasarkan analisi isi terhadap arsip, dapat diketahui suatu arsip berisi 
informasi vital, penting, berguna, atau tidak penting.

c. Analisis Konteks
Analisis konteks merupakan upaya mencermati, memahami, dan memberikan 
penilaian terhadap suatu arsip berdasarkan latar belakang diciptakannya 
arsip dan kaitannya dengan arsip lain. Analisis konteks akan menghasilkan 
informasi tentang alasan dan kegiatan yang melatarbelakangi diciptakannya 
suatu arsip.

d. Analisis Manfaat dan Kegunaan
Analisis manfaat merupakan upaya mencermati, memahami, dan memberikan 
penilaian terhadap suatu arsip berdasarkan manfaat dan kegunaan arsip. 
Melalui analisis manfaat ini dapat diperoleh informasi tentang pemanfaatan 
arsip oleh pihak internal atau eksternal, serta mengetahui nilai guna dari 
suatu arsip.

e. Analisis Biaya
Analisis biaya merupakan upaya mencermati, memahami, dan memberikan 
penilaian terhadap suatu arsip berdasarkan risiko biaya yang ditimbulkan dari 
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sautu arsip. Berdasarkan analisis biaya ini, dapat diketahui risiko biaya yang 
terjadi apabila arsip disimpan atau dimusnahkan.

Berdasarkan penilaian terhadap arsip yang dilakukan maka dapat diketahui 
pula angka pemakaian arsip. Menurut The Liang Gie (2009:145),  angka pemakaian 
arsip merupakan perbandingan antara jumlah arsip yang diipakai dengan jumlah 
arsip yang disimpan.

        Jumlah pemakaian arsip      
Angka pemakaian =  
        Jumlah arsip yang disimpan

Sebagai contoh, apabila dalam kurun waktu satu tahun jumlah arsip yang 
disimpan sebanyak 1.000, sedangkan jumlah arsip yang dipakai hanya 100, maka 
angka pemakaiannya yaitu:

         100 
Angka pemakaian =    = 10%
        1000

Semakin besar persentase angka pemakaian arsip, berarti semakin banyak arsip 
yang masih berguna. Untuk melakukan penyusutan arsip, selain memperhatikan 
angka pemakaian arsip, juga harus melihat jadwal retensi arsip.

3. Manfaat Penilaian Arsip

Penilaian terhadap suatu arsip penting dilakukan karena memiliki beberapa 
manfaat. Manfaat dari penilaian arsip adalah:

a. Dapat mengidentifikasi arsip sesuai dengan nilai guna arsip tersebut.
b. Dapat merencanakan sistem penyimpanan dan perlindungan arsip sedini 

mungkin.
c. Dapat menyusun jadwal retensi arsip dengan baik.

Aspek penting dalam penyusunan jadwal retensi arsip adalah menentukan masa 
simpan arsip. Untuk menentukan masa simpan arsip harus mempertimbangkan 
beberapa faktor, yaitu faktor biaya, kegunaan arsip, jumlah berkas, jenis fisik arsip, 
dan peraturan perundangan yang berlaku.
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B. PENYUSUTAN ARSIP
1. Pengertian

Penyusutan arsip merupakan upaya menngurangi jumlah arsip yang disimpan 
karena telah habis masa simpannya. Pelaksanaan penyusutan arsip telah diatur 
melaluui Keputusan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintah. 
Menurut keputusan Kepala ANRI tersebut, penyusutan arsip merupakan kegiatan 
pengurangan arsip melalui pemindahan arsip inaktif di unit kerja pengolah ke 
unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna dan atau habis jangka 
simpannya dan penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia 
(ANRI) atau ke Arsip Daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bentuk Kegiatan Penyusutan Arsip

Berdasarkan definisi penyusutan arsip, dapat diidentifikasi beberapa cara 
penyusutan arsip, yaitu:

a. Memindahkan arsip inaktif dari dari unit kerja pengolah ke unit kearsipan.
b. Memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna atau sudah habis masa 

simpannya.
c. Menyerahkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan.

Unit kerja pengolah merupakan unit kerja yang mendapat disposisi dari 
pimpinan untuk menindaklanjuti isi suatu surat. Setelah isi surat ditindaklanjuti 
atau diselesaikan urusannya, maka surat tersebut menjadi arsip inaktif. Agar 
arsip inaktif tidak menumpuk dalam jumlah yang terlalu banyak pada unit kerja 
pengolah, maka arsip inaktif tersebut sebaiknya dipindahkan ke unit kearsipan 
dalam lembaga yang bersangkutan. Pemindahan arsip inaktif dari unit kerja 
pengolah ke unit kearsipan merupakan salah satu bentuk kegiatan penyusutan arsip.

Unit kearsipan bertugas untuk menyimpan arsip inaktif maupu arsip statis. 
Unit kearsipan harus selalu memantau keberadaan dan jangka waktu masa simpan 
arsip. Apabila suatu arsip telah habis masa simpannya, maka perlu diusulkan untuk 
melakukan pemusnahan arsip. Apabila terdapat arsip statis yang memiliki nilai 
guna dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa maka arsip tersebut dapat dikirim 
ke Lembaga Kearsipan. 
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3. Prosedur Penyusutan Arsip

Penyusutan arsip merupakan tindakan yang mempunyai dampak jangka 
panjang secara hukum maupun secara administratif. Oleh karena itu, proses 
penyusutan arsip harus dilakukan dengan mengikuti prosedur khusus. Prosedur 
yang harus dilakukan dalam penyusutan arsip meliputi:

a. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan.
b. Membuat surat usulan penyusutan arsip kepada pimpinan lembaga.
c. Membuat berita acara penyusutan arsip.
d. Melaksanakan penyusutan arsip.

Sebelum dilakukan penyusutan, unit kearsipan harus melakukan identifikasi 
arsip yang akan disusutkan sesuai dengan jadwal retensi arsip. Hasil identifikasi 
arsip yang akan  disusutkan dituangkan dalam sebuah daftar arsip usul musnah 
jika akan dimusnahkan, atau daftar arsip usul pindah jika akan dipindahkan.

Contoh Format Jadwal Retensi Arsip

No Jenis Arsip
Masa Simpan

Keterangan
Aktif Inaktif

Contoh Format Daftar Arsip Usul Musnah

No Jenis Arsip Tahun Jumlah Kondisi Keterangan
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Contoh Format Daftar Serah Terima Arsip

No Hari, 
tgl

Unit 
Penyerah Uraian Jml

Nama & TTD
Ket

Penyerah Penerima

Contoh Format Berita Acara Pemindahan Arsip

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Pada hari ini tanggal ……… dilaksanakan pemindahan arsip inaktif unit kerja ………. 
tahun ……….sebanyak ……..ke Bagian Arsip yang melibatkan:

Nama :
Jabatan : 
NIP : 
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak atas nama unit kerja...........................sebagai pihak I

Nama :
Jabatan : 
NIP : 
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak atas nama Bagian Arsip sebagai pihak II

Pihak I menyerahkan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan arsip yang 
dimaksud dalam daftar terlampir pada pihak II. Pihak II akan memberikan layanan 
arsip pada pihak ke I.

………,……………

Pihak II      Pihak I

………………      ……………
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Contoh Format Berita Acara Pemusnahan Arsip

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP 

Pada hari ini tanggal ……… bulan......... tahun.........., berdasarkan Jadwal Retensi 
Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah dilakukan pemusnahan arsip 
....................., sejumlah....................., tercantum dalam Daftar Arsip Usul Musnah 
terlampir........lembar, pemusnahan arsip dilakkukan dengan cara ......................

 Saksi Kepala Unit Kearsipan

 ................................... …………….....................

 Bagian Hukum Bagian Pengawasan

 ................................... ...................................
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BAB 8
MANAJEMEN ARSIP ELEKTRONIK

A. SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER

Pembahasan tentang manajemen arsip elektronik terkait erat dengan konsep 
sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer (computer-
based information system-CBIS) adalah sistem informasi yang menggunakan 
teknologi komputer untuk melakukan beberapa atau seluruh pekerjaan. Sistem 
informasi berbasis komputer dapat terdiri atas satu unit komputer beserta perangkat 
lunaknya, atau dapat pula terdiri banyak komputer dengan berbagai perangkat 
pendukungnya, seperti printer, scanner, dan lainnya. Komponen-komponen dasar 
dari sistem informasi berbasis komputer meliputi:

1. Perangkat keras (hardware)
Perangkat keras adalah serangkaian peralatan seperti prosesor, monitor, 
keyboard, printer, dan scanner.

2. Perangkat lunak (software)
Perangkat lunak adalah sekumpulan program yang memungkinkan perangkat 
keras dapat memroses data. 

3. Basis data (database)
Basis data adalah sekumpulan arsip (file), tabel, relasi, dan lainnya yang saling 
berkaitan dan menyimpan data serta berbagai hubungan di antaranya.
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4. Jaringan (network)
Jaringan adalah sistem koneksi (dapat menggunakan kabel atau tanpa kabel) 
yang memungkinkan adanya jalinan berbagai sumber daya antar berbagai 
komputer yang berbeda.

5. Prosedur
Prosedur adalah serangkaian instruksi mengenai bagaimana menggabungkan 
berbagai komponen sistem agar dapat memproses informasi dan menciptakan 
hasil yang diinginkan.

6. Sumber daya manusia 
Sumber daya manusia adalah berbagai individu yang bekerja dengan sistem 
informasi, berinteraksi dengannya, atau menggunakan hasilnya.

B. DATA DAN INFORMASI

Data adalah penjelasan dasar atas segala sesuatu, peristiwa, aktivitas, dan 
transaksi yang dicatat, diklasifikasi, serta disimpan, tetapi tidak diatur untuk 
mengungkapkan makna tertentu. Data dapat disebut juga sebagai wakil dari suatu 
objek. Item data dapat bersifat numerik (angka), alfanumerik (angka dan huruf ), 
figur, suara, atau gambar. Jumlah pegawai suatu perusahaan merupakan item data, 
dan begitu juga nilai ulangan siswa untuk mata pelajaran tertentu. Basis data terdiri 
atas berbagai item data yang disimpan dan diatur untuk dapat ditarik kembali.

Data diperlukan sebagai bahan yang akan diolah untuk menghasilkan 
informasi. Informasi adalah data yang telah diatur sehingga memiliki makna dan 
nilai bagi penerimanya. Informasi juga diartikan sebagai data yang sudah diolah 
sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Contohnya, nilai ulangan 
siswa adalah data, tetapi nama siswa beserta nilainya adalah infomasi. Informasi 
yang baik memiliki ciri-ciri: akurat, tepat waktu, lengkap, terpercaya, relevan, 
terverifikasi, mudah dipahami, dan mudah diperoleh.

C. INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, dapat 
berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat  elektronik, telegram, 
teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang 
telah diolah yang memiliki makna. Informasi elektronik dibuat, disimpan dan 
diakses melalui media elektronik, terutama komputer.
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D. ARSIP ELEKTRONIK

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan arsip 
konvensional mulai disertai dengan sistem pengelolaan arsip secara elektronik. 
Sebagian besar organisasi bisnis maupun pemerintahan di era sekarang ini telah 
banyak menghasilkan dokumen dalam bentuk elektronik. Menurut Read & Ginn 
(2011:313) “electronic record is a record stored on electronic storage media that can be 
readly accessed or changed”. Maksud dari definisi di atas adalah bahwa arsip elektonik 
merupakan arsip yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik yang dapat 
diakses atau diubah. Lebih lanjut Read & Ginn (2011:313) menambahkan bahwa 
“electronic records may contain quantitative data, text, images, or sounds that originate 
as an electronic signal”. Maksudnya adalah bahwa arsip elektronik dapat berisi data 
kuantitatif, teks, gambar, atau suara yang bersumber dari sinyal elektronik. 

Menurut International Record Management Trust (2009), arsip elektronik 
adalah arsip yang dibuat, dihasilkan, dikirim, dikomunikasikan, diterima, atau 
disimpan secara elektronik dan memerlukan beberapa bentuk teknologi komputer 
untuk mengakses dan menggunakannya. Menurut International Council of Archives, 
arsip elektronik adalah arsip yang dapat dimanipulasi, ditransmisikan atau diproses 
dengan menggunakan komputer digital. Berdasarkan beberapa pengertian di 
atas, arsip elektronik dapat didefinisikan sebagai arsip yang diciptakan, diterima, 
disimpan, dan diakses menggunakan teknologi elektronik.

Menurut International Record Management Trust (2009) arsip elektronik 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ditulis pada media magnetik atau optik, seperti tape magnetik, CD ROM, 
DVD, hard disk, USB (universal serial bus) dan perangkat penyimpanan 
digital lainnya.

2. Direkam dalam kode biner.
3. Diakses menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer.
4. Mudah dimanipulasi, diperbarui, dihapus dan diubah.

E. FORMAT ARSIP ELEKTRONIK

Secara garis besar, arsip elektronik dapat dikelompokkan menjadi empat 
format berikut ini:

1. Data set: kelompok catatan elektronik yang saling terkait, terorganisir, dan  
menjadi satu kesatuan unit. Data set diciptakan, dikelola dan digunakan 
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dalam konteks database. Misalnya, satu set data yang dapat berisi informasi 
mengenai karyawan dalam suatu organisasi.

2. Dokumen berbasis teks: dokumen yang berisi kata-kata, yang dapat dibaca 
oleh editor teks atau program perangkat lunak pengolah kata. Misalnya, 
spreadsheet dari Microsoft Excel dapat diimpor ke dalam memo yang dibuat 
menggunakan Microsoft Word.

3. Dokumen multi-dimensi: dokumen yang dapat disajikan dengan lebih dari 
satu cara penyajian. Dapat disajikan dalam di layar monitor, layar proyektor, 
maupun pada halaman cetak. Misalnya, spreadsheet dapat direpresentasikan 
sebagai sekumpulan angka atau sebagai hasil dari perhitungan. Kedua 
representasi merupakan bagian dari catatan, meskipun mungkin tidak selalu 
diperlukan untuk mempertahankan keduanya. Demikian pula, presentasi 
Power Point dapat terdiri atas satu set slide dan catatan ditampilkan dan 
digunakan dalam cara yang berbeda.

4. Dokumen multi-media: dokumen yang terdiri atas beberapa unsur yang 
berbeda. Unsur-unsur tersebut dapat berupa  grafis, gambar bergerak, suara, 
dan teks. 

F. MANAJEMEN ARSIP ELEKTRONIK
1. Fungsi Manajemen Arsip Elektronik

Fungsi manajemen arsip elektronik mengikuti siklus hidup arsip elektronik. 
Menurut Read & Ginn (2011:119) siklus pengelolaan arsip elektronik terdiri atas: 
creation and storage, distribution and use, maintenance, dan disposition. Dengan 
demikian, fungsi manajemen arsip elektronik terdiri atas fungsi: Creation & 
Storage (pembuatan dan penyimpanan), Distribution & Use (pendistribusian dan 
pemanfaatan), Maintenance (pemeliharaan), Disposition (penyusutan). Fungsi 
Creation & Storage merupakan fungsi yang berkaitan dengan pembuatan dokumen 
menggunakan media elektronik dan sekaligus menyimpannya. Pembuatan dan 
penyimpanan dokumen elektronik dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan. 
Fungsi Distribution & Use merupakan fungsi yang berkaitan dengan pendistribusian 
dan pemanfaatan arsip.
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Gambar 8.5 Siklus hidup arsip elektronik 
Gambar 8.5 Siklus hidup arsip elektronik

Pendistribusian dan pemanfaatan arsip elektronik dapat dilakukan melalui 
saluran elektronik seperti e-mail, dan share file, atau dapat pula dicetak kemudian 
dikirim melalui faksimil atau melalui kurir. Fungsi maintenance berkaitan 
dengan pemeliharaan arsip elektronik, yang dapat dilakukan dalam bentuk 
kegiatan memindahkan file dan folder, menyalin file dan folder, serta back up 
data. Adapun fungsi Disposition berkaitan dengan kegiatan penyusutan arsip 
elektronik. Penyusutan arsip elektronik dapat dilakukan dengan cara migrasi data 
dan menghapus data. 

Perbediaan antara siklus arsip manual dan arsip elektronik terlihat pada tahap 
penciptaan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan. Pada pengelolaan arsip 
manual, masing-masing tahap berdiri sendiri sebagai suatu proses kegiatan. Adapun 
pada siklus arsip elektronik, proses penciptaan dan penyimpanan berlangsung 
dalam satu tahap, serta proses distribusi dan penggunaan juga berjalan dalam satu 
tahap. Berdasarkan siklus hidup arsip elektronik tersebut, maka dapat dimengerti 
bahwa pengelolaan arsip secara elektronik lebih efisien.

2. Kelebihan dan Kekurangan Pengelolaan Arsip Secara Elektronik

Pengelolaan arsip secara elektronik memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

a. Penghematan investasi berupa ruang kearsipan.
b. Penghematan investasi berupa kertas dan tinta cetak.
c. Penghematan investasi berupa waktu akses terhadap arsip.
d. Penghematan investasi berupa SDM.
e. Memperkecil kemungkinan kehancuran data.
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Disamping kelebihan, pengelolaan arsip secara elektronik juga memiliki 
kelemahan, yaitu:

a. Ketergantungan terhadap teknologi.
b. Ketergantungan terhadap energi listrik.
c. Ada risiko kehilangan atau kerusakan data akibat virus.
d. Ada risiko pemalsuan arsip.
e. Pada tahap awal terjadi peningkatan biaya.
f. Desentralisasi informasi menyebabkan kesulitan kontrol.
g. Meningkatnya kebutuhan tenaga spesialis teknologi informasi.
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BAB 9
MANAJEMEN FILE

A. KONSEP MANAJEMEN FILE 

Manajemen file dapat dimaknai sebagai pengaturan penyimpanan file-file 
dalam komputer secara terstruktur. Manajemen file merupakan salah satu pekerjaan 
yang harus dilakukan oleh pegawai administrasi perkantoran, agar dokumen dan 
arsip suatu kantor tersimpan secara rapi dan sistematis. Manajemen file yang baik 
dapat berpengaruh terhadap efisiensi pekerjaan kantor, khususnya yang berkaitan 
dengan penyimpanan arsip sehingga memudahkan dalam penemuan kembali.

B. PROSEDUR MANAJEMEN FILE

Manajemen file pada dasarnya adalah pengaturan tempat penyimpanan file 
dalam komputer dalam bentuk folder. Untuk melakukan manajemen file dalam 
komputer yang menggunakan sistem operasi Windows langkah-langkahnya adalah 
sebagai berikut:

1. Mengaktifkan Windows Explorer

Langkah menjalankan Windows Explorer adalah :

a. Klik Start, 
b. Pilih All Programs,
c. Pilih Accesoris,

d. Klik Windows Explorer.
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Langkah lain untuk menjalankan Windows Explorer adalah dengan cara klik 
kanan di atas tombol Start kemudian pilih Open Windows Explorer.

2. Membuat Folder

Folder adalah tempat atau ruang yang digunakan untuk menyimpan file. 
Suatu folder dapat berisi folder lain yang disebut dengan sub folder, dan sub folder 
dapat berisi sub-sub folder. Penyimpanan arsip elektronik yang dikelompokkan 
berdasarkan klasifikasi arsip memerlukan folder-folder yang berjenjang sesuai 
dengan jenjang klasifikasi arsip. Untuk mambuat suatu folder, kita perlu 
menentukan terlebih dahulu root folder atau disk drive yang akan menjadi tempat 
folder dibuat. Untuk membuat folder baru pada root folder atau disk drive D,  
caranya adalah:

a. Pastikan posisi kursor aktif pada jendela  disk drive D. 
b. Klik menu New Folder atau klik kanan pilih New Folder.

c. Hasilnya adalah

 

Klik New Folder 
atau 

Double klik di area 
kosong 
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d. Folder baru yang dihasilkan masih bernama New Folder. Selanjutnya dapat 
diganti nama dengan cara diklik kanan-Rename, lalu ketikan nama folder 
yang kita inginkan. Misalnya kita buat folder dengan nama Arsip Kantor.

3. Membuat Sub dan Sub Sub Folder 

Untuk menyimpan arsip elektronik yang disusun berdasarkan klasifikasi arsip, 
diperlukan susunan folder sesuai dengan susunan klasifikasi arsip. Oleh karena itu, 
dalam suatu folder dapat berisi sub folder dan sub sub folder.

Untuk membuat sub folder dan sub sub folder caranya sama dengan membuat 
folder baru. Misalnya kita akan membuat sub folder dari folder Arsip Kantor 
dengan nama Keuangan, caranya adalah:

a. Buka folder Arsip Kantor dengan cara doubleklik. Muncul jendela folder Arsip 
Kantor masing kosong.
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b. Selanjutnya klik menu New Folder, atau klik kanan di area kosong, pilih New 
kemudian pilih Folder.

c. Hasilnya akan muncul New Folder, kemudian ganti nama New Folder dengan 
Keuangan.

Selanjutnya, kita membuat sub sub folder dari Arsip Kantor di dalam sub folder 
Keuangan. 
a. Buka folder Keuangan dengan cara double klik. Maka akan muncul jendela 

folder Keuangan yang masih kosong. 
b. Selanjutnya klik menu New Folder, atau klik kanan di area kosong, pilih New 

kemudian pilih Folder.

 

Klik New Folder 
atau 

Double klik di area 
kosong 
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c. Hasilnya akan muncul New Folder, kemudian ganti nama New Folder dengan 
Gaji.

Struktur folder, sub folder, dan sub sub folder yang telah dibuat akan tampak 
seperti berikut ini.

 

Klik New Folder 
atau 

Double klik di area 
kosong 
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C. MENYIMPAN FILE PADA FOLDER

Folder-folder yang telah dibuat akan digunakan untuk menyimpan arsip yang 
berupa file elektronik. Penyimpanan file ke dalam folder dapat dilakukan melalui 
proses pemindaian arsip, penyimpanan dokumen hasil pekerjaan dari aplikasi 
komputer, dan memindahkan file dari folder lain.

1. Penyimpanan hasil pemindaian
Cara penyimpanan hasil pemindaian dibahas pada materi tentang Alih Media 
Arsip.

2. Penyimpanan dokumen dari aplikasi komputer, caranya yaitu: 
a. Buatlah dokumen pada program aplikasi komputer (Ms. Word, Ms. 

Excel, atau lainnya).
b. Simpan dokumen yang telah dibuat pada folder yang sesuai dengan isi 

dokumen, dengan cara:

- Pilih menu File, pilih Save

- Selanjutnya cari folder yang sesuai.
- Isikan nama file dengan nama yang sesuai dengan isi dokumen.
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- Selanjutnya pilih Save.
- Selesai

3. Pemindahan File dari Folder Lain
Untuk memindahkan file dari folder lain, caranya yaitu:
a. Buka folder yang berisi file yang akan dipindahkan.
b. Pilih file yang akan dipindahkan.
c. Klik kanan pada file, pilih Cut.
d. Buka folder lain yang akan menjadi tempat meletakkan file. 
e. Klik kanan, pilih Paste, atau langsung tekan Ctrl+V.
f. Selesai.
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BAB 10
ALIH MEDIA ARSIP

A. PENGERTIAN ALIH MEDIA ARSIP  

Konsep alih media arsip dikenal dengan istilah digitalisasi arsip. Digitalisasi 
arsip adalah proses mengubah arsip konvensional  menjadi arsip elektronik atau 
digital. Alih media arsip merupakan salah satu upaya dalam pemeliharaan arsip. Alih 
media arsip dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan 
arsip yang dialih- mediakan. Alih media arsip dilaksanakan dalam bentuk dan 
media apapun, sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan lembaga pencipta arsip 
diharuskan menetapkan kebijakan alih media arsip. Sesuai dengan PP Nomor 28 
Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 43 tahun 
2009, arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PROSEDUR ALIH MEDIA ARSIP 

Proses alih media arsip harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang 
benar. Prosedur alih media arsip dibagi menjadi tiga tahap sebagai berikut:

1. Pemilihan

Pemilihan arsip yang akan dialihmediakan harus memperhatikan faktor waktu, 
kegunaan, informasi, dan penyelamatan. Untuk membantu mempermudah proses 
pemilihan, maka diperlukan daftar arsip yang akan dialihmediakan. Daftar arsip 
yang akan dialihmediakan sekurang-kurangnya memuat: unit pengolah, nomor 
urut, nama arsip, jumlah arsip, kurun waktu, dan keterangan.
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Format Daftar Arsip Usul Alih Media

Unit Pengolah
No. Urut Nama Arsip Jumlah Arsip Kurun Waktu Keterangan

Setelah arsip yang akan dialihmediakan didata dan dicatat pada daftar arsip, 
selanjutnya perlu dilakukan penyiapan fisik arsip. Penyiapan fisik arsip dilakukan 
dengan cara:

a. Periksa apakah pada fisik arsip terdapat paper clip atau staples. Jika ada, 
lepaskan paper clip dan staples tersebut dengan hati-hati, jangan sampai 
merusak arsipnya.

b. Periksa apakah arsip tersebut hanya satu lembar atau lebih. Jika lebih 
dari satu lembar, susunlah secara berurutan, jangan sampai tercecer.

c. Periksa apakah arsip tersebut ada lampirannya atau tidak. Jika ada 
lampirannya, susunlah secara berurutan bersama arsip, jangan sampai 
terpisah.

d. Kelompokkan dan tempatkan arsip yang sudah diperiksa pada stopmap 
sesuai dengan klasifikasi arsip.

2. Pemindaian

Setelah arsip yang akan dialihmediakan didata dan disiapkan, selanjutnya 
dilakukan proses pemindaian. Proses pemindaian yang paling lazim dilakukan 
adalah dengan menggunakan scanner, sehingga disebut juga dengan proses scanning. 
Prinsip pemindaian arsip yang harus diperhatikan adalah bahwa arsip hanya boleh 
dilakukan pemindaian satu kali, sehingga proses pemindaian harus dilakukan 
secara cermat dan tepat sehingga menghasilkan master arsip elektronik yang  baik. 
Pemindaian arsip harus menyediakan area kosong (white area) dari tepi arsip. 
Untuk melakukan pemindaian arsip, diperlukan peralatan berupa seperangkat 
komputer dan mesin scanner. Banyak jenis scanner yang dapat digunakan untuk 
memindai arsip.

3. Penyesuaian

Tahap penyesuaian yang dimaksud adalah memberikan nama file hasil 
scanning sesuai dengan nama arsip aslinya. Tahap penyesuaian dilakukan  
dengan cara: 
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a. Menentukan lokasi penyimpanan
b. Memberi nama file sesuai dengan nama arsip
c. Menyimpan file ke folder sesuai dengan klasifikasi arsip

4. Pendaftaran

Tahap pendaftaran merupakan tahap pencatatan arsip yang telah dipindai pada 
daftar arsip hasil pemindaian. Daftar arsip hasil pemindaian sekurang-kurangnya 
memuat: nomor urut, nama arsip, nama file elektronik, ekstensi, ukuran file, 
tanggal dan waktu alih media, lokasi simpan, dan kode klasifikasi arsip.

Format Daftar Arsip Hasil Alih Media

No. 
Urut

Nama 
Arsip

Nama File 
Elektronik

Ekstensi 
File 

Elektronik

Ukuran 
file

Tanggal 
dan Waktu 
Alih Media

Lokasi 
Simpan

Kode 
Klasifikasi

5. Tahap Berita Acara

Tahap ini merupakan tahap pembuatan berita acara proses alih media arsip. 
Berita acara proses alih media arsip sekurang-kurangnya memuat informasi: waktu 
dan tempat pelaksanaan alih media, nama penanggung jawab proses alih media 
arsip, nama pejabat yang berwenang, cara alih media arsip yang dilakukan, dan 
spesifikasi alat yang digunakan.

Contoh format berita acara alih media arsip:

BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP

Pada hari ini ............ tanggal ……… bulan .........tahun .......... waktu pukul 
.........., bertempat di ..............................., telah dilakukan proses alih media 
arsip sejumlah .........., tercantum dalam Daftar Arsip Alih Media dengan cara 
............................. menggunakan alat berupa .......................................

 Mengetahui   
 Kepala Kantor    Penanggung Jawab

 ................................   ..................................
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C. PERALATAN ALIH MEDIA ARSIP

Untuk melakukan proses alih media arsip diperlukan beberapa peralatan. 
Peralatan yang lazim digunakan untuk melakukan alih media arsip adalah berupa 
seperangkat komputer, baik personal computer (PC) maupun laptop dan scanner.

  

 Personal Computer Laptop

Scanner

Gambar 10.1 Peralatan Alih Media Arsip

Komputer merupakan alat serba guna yang sudah tidak asing lagi bagi 
masyarakat. Terkait dengan alih media arsip, komputer berfungsi untuk 
menjalankan driver atau aplikasi mesin scanner. Scanner tidak dapat berfungsi 
tanpa ada komputer. Scanner adalah alat yang digunakan untuk mengcopy atau 
menyalin gambar atau teks menjadi bentuk digital yang kemudian disimpan ke 
dalam media penyimpanan elektronik. Fungsi dari scanner adalah untuk memindai 
hard file (file fisik) menjadi file digital. Media penyimpanan yang digunakan dapat 
berupa media penyimpanan internal maupun media penyimpanan eksternal. Media 
penyimpanan internal adalah media penyimpanan yang ada dalam komputer, 
sedangkan media penyimpanan eksternal adalah media penyimpanan yang berada 
di luar komputer. Yang termasuk media penyimpanan internal yaitu hardisk, 
sedangkan yang termasuk media penyimpanan eksternal antara lain yaitu hardisk 
eksternal, flash disk, CD (compact disk), DVD (digital video disk), dan MMC 
(multimedia memory card). 
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 Hardisk Memory Card

  

 Flashdisk Hardisk Eksternal

  

 Compact Disk Digital Video Disk

Gambar 10.2 Media Penyimpanan Elektronik

D. PRAKTIK ALIH MEDIA ARSIP

Gambar 10.3 Scanner

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, untuk 
melakukan proses  alih media arsip diperlukan beberapa 
peralatan, yaitu seperangkat komputer dan scanner. 
Pada bagian ini kita akan praktik melakukan alih media 
arsip dengan cara pemindaian atau scanning. Peralatan 
yang perlu disiapkan sebelum melakukan pemindaian 

adalah komputer dan scanner, serta berkas arsip yang akan dialihmediakan. Untuk 
contoh latihan praktik alih media arsip, saat ini akan menggunakan  scanner 
CanoScan LiDE-210 dan Brother DS-720D.

1. Alih Media Arsip Menggunakan Scanner CanoScan LiDE-210.

a. Siapkan berkas arsip yang akan dipindai, yaitu contoh surat undangan.
b. Pastikan komputer dalam keadaan menyala.
c. Pastikan driver scanner CanoScan LiDE-210 telah terinstal di komputer.
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d. Hubungkan kabel dari scanner CanoScan LiDE-210 ke komputer.
e. Buka penutup (cover) scanner CanoScan LiDE-210. Letakkan lembaran 

arsip di permukaan kaca pemindai dengan posisi telungkup (teks/gambar 
di bawah). Tutup kembali scanner CanoScan LiDE-210.

f. Buka aplikasi Canon Navigator yang ada di desktop komputer dengan 
cara doubleklik.

g. Pilih menu Pindai, maka akan muncul dialog box seperti di bawah ini.

h. Lakukan pengaturan hasil scan yang diinginkan:
• Tipe dokumen : dokumen
• Moda Warna : berwarna
• Ukuran Dokumen : A4
• Resolusi  : 600 dpi
• Nama Berkas : undangan
• Simpan sebagai : pdf
• Simpan di  : Humas
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i. Selanjutnya pilih menu Pindai. Proses scanning akan berlangsung 
beberapa detik.

File hasilnya scanning akan muncul pada folder dengan tampilan seperti 
di bawah ini. 

j. Untuk melihat hasilnya, silahkan buka folder Humas, kemudian double 
klik pada file “undangan”.
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2. Alih Media Arsip Menggunakan Scanner Portable Brother 
DS-720D

Gambar 10.12 Scanner Portable Brother DS-720D

a. Siapkan berkas arsip yang akan dipindai, yaitu contoh slip gaji.
b. Pastikan komputer dalam keadaan menyala.
c. Pastikan driver scanner Brother DS-720D telah terinstal di komputer.
d. Hubungkan kabel dari scanner Brother DS-720D ke komputer.
e. Masukkan ujung kertas lembaran arsip pada tempat kertas dengan posisi 

terlentang (teks/gambar di atas) sampai terasa kertas ditarik scanner.
f. Buka aplikasi Button Manager, pilih tipe scanner Brother DS-720D maka 

akan muncul menu scanner Brother DS-720D di pojok kanan bawah.

g. Pada menu Scan lakukan klik kanan, silahkan tentukan lokasi 
penyimpanan, nama file, dan tipe file yang diinginkan, kemudian kilk 
OK. Untuk kasus slip gaji, maka lokasi simpannnya adalah pada folder 
Gaji Pegawai Tetap dengan nama file “slipgaji_ranokarno”.
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h. Selanjutnya pilih menu Scan, maka proses pemindaian akan berlangsung 
beberapa detik, dan hasilnya akan muncul pada folder yang kita 
tentukan tadi.

Hasil scanning tersimpan pada folder yang telah ditentukan.
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i. Untuk melihat hasilnya, silahkan buka folder Gaji Pegawai Tetap, 
kemudian double klik pada file “slipgaji_ranokarno”.
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BAB 11
APLIKASI KEARSIPAN ELEKTRONIK

A. PROGRAM APLIKASI DIGITAL FILE CABINET

Salah satu program aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola arsip secara 
elektronik adalah Digital File Cabinet (DFC). Program aplikasi ini dikembangkan 
oleh Runningman yang dapat diakses melalui www.runningmansoftware.com. 

Gambar 11.1 Shortcut Digital File Cabinet

Fitur-fitur dan cara pengoperasian program aplikasi DFC ini sangat mudah 
dan sederhana. Pada menu bar aplikasi ini hanya terdapat tiga menu utama, yaitu 
File, Tools, dan Help, serta tiga icon menu yaitu Scan Page, Scan Picture, dan Find.
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Menu File terdiri atas delapan sub menu, yaitu

1. Scan Page
Sub menu Scan Page berfungsi untuk menyimpan file langsung dari proses 
scanning dokumen yang jumlahnya banyak atau beberapa halaman.

2. Scan Picture
Sub menu Scan Picture berfungsi untuk menyimpan file langsung dari proses 
scanning dokumen yang jumlahnya tunggal atau hanya satu halaman.

3. Find
Sub menu Find berfungsi untuk mencari dokumen yang tersimpan dalam 
sistem aplikasi DFC.

4. Scanner Settings 
Sub menu Scanner Settings berfungsi untuk menentukan tipe scanner yang 
digunakan, pengaturan waktu pemberian nama file, dan tampilan dokumen 
setelah proses scanning.

5. Print Settings 
Sub menu Print Settings digunakan untuk mengatur persentase ukuran 
dokumen ketika diprint out.

6. Email Settings
Sub menu Email settings digunakan untuk menentukan sistem e-mail yang 
digunakan dan alamat e-mail yang digunakan untuk berbagi dokumen dalam 
sistem.

7. View Settings
Sub menu View Settings digunakan untuk pengaturan ukuran tampilan 
lembar kerja aplikasi DFC.

8. Exit. 
Sub menu exit digunakan untuk menutup atau keluar dari progam aplikasi 
DFC.
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Menu Tools terdiri atas empat sub menu, yaitu:

1. Import File Cabinet
Sub menu Import File Cabinet berguna untuk mengimport atau memasukkan 
file dari luar program aplikasi ke dalam folder yang ada dalam program aplikasi 
DFC. File yang dapat diimport ke dalam program aplikasi DFC adalah file 
dengan ektensi “txt”.

2. Export File Cabinet
Sub menu Export File Cabinet berfungsi untuk mengeksport atau 
memindahkan file dari dalam program aplikasi ke folder di luar program 
aplikasi DFC. Semua jenis file yang ada di dalam penyimpanan program 
aplikasi DFC dapat dieksport.

3. Drawer Templats
Sub menu Drawer Templats berfungsi untuk menampilkan susunan tempat 
penyimpanan dalam program aplikasi DFC mulai dari Cabinet, Drawer, 
Folder, dan Document.

4. Create Sample Cabinet.
Sub menu Create Sample Cabinet berfungsi untuk membuat dan memilih 
contoh struktur penyimpanan arsip yang ada dalam program aplikasi DFC.
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Menu Help terdiri atas tiga sub menu yaitu:

1. Help Topics
Sub menu Help Topics menyediakan informasi tentang cara bekerja dengan 
program aplikasi DFC.

2. Enter License
Sub menu Enter License digunakan memasukan lisensi program aplikasi DFC 
yang dimiliki pengguna. 

3. About.
Sub menu About berisi informasi tentang nama dan alamat website 
pengembang program aplikasi DFC.
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B. KONSEP PENYIMPANAN ARSIP ELEKTRONIK MENGGUNAKAN 
APLIKASI DIGITAL FILE CABINET

Program aplikasi Digital File Cabinet digunakan untuk mengelola sistem 
kearsipan secara elektronik. Proses pengelolaan arsip elektronik diawali dengan alih 
media arsip. Penyimpanan arsip dalam program aplikasi Digital File Cabinet dapat 
dilakukan langsung dari proses scanning, dapat pula memasukkan file elektronik 
yang sudah ada sebelumnya.

Bekerja dengan program aplikasi Digital File Cabinet pada prinsipnya sama 
dengan konsep manajemen file. Struktur penyimpanan pada program aplikasi 
Digital File Cabinet dimulai dari level paling atas berupa Cabinet, di dalam Cabinet 
terdiri atas Drawer, di dalam Drawer terdiri atas Folder, dan di dalam Folder berisi 
Dokumen.

Untuk melakukan pengelolaan arsip dengan program aplikasi Digital File 
Cabinet, terlebih dahulu perlu disiapkan pedoman klasifikasi arsip yang dibuat oleh 
lembaga. Pembuatan struktur penyimpanan dalam program aplikasi Digital File 
Cabinet akan mengikuti hierarki yang ada pada pedoman klasifikasi arsip lembaga 
tersebut. Berikut ini adalah contoh klasifikasi arsip yang akan dijadikan pedoman 
untuk mengelola arsip elektronik dalam program aplikasi Digital File Cabinet.

Tabel 11.1 Klasifikasi Arsip

KLASIFIKASI ARSIP

Pokok Masalah Sub Masalah Sub Sub Masalah

Keuangan Gaji Bulanan

Mingguan

Harian

Pajak PBB

PPh

PPN

Kepegawaian Pengadaan Formasi

Lamaran

Penempatan
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Struktur penyimpanannya dalam program aplikasi DFC adalah sebagai berikut.

Cabinet Drawer Folder

Keuangan Gaji Bulanan

Mingguan

Harian

Pajak PBB

PPh

PPN

Kepegawaian Pengadaan Formasi

Lamaran

Penempatan

Berdasarkan contoh klasifikasi arsip di atas maka struktur penyimpanannya dapat 
digambar sebagai berikut.
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Gambar 11.2 Struktur Penyimpanan Arsip
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C. PRAKTIK MENGELOLA ARSIP MENGGUNAKAN APLIKASI 
DIGITAL FILE CABINET

Praktik mengelola arsip menggunakan Program Aplikasi DFC berdasarkan 
klasifikasi arsip berikut ini.

KLASIFIKASI ARSIP
Pokok Masalah Sub Masalah Sub Sub Masalah

Keuangan

Gaji

Bulanan
Mingguan

Harian

Pajak
PBB
PPn
PPN

Kepegawaian Pengadaan
Formasi
Lamaran
Penempatan

1. Mengelola Cabinet Keuangan

Mengelola Cabinet Keuangan dimulai dari membuat File Cabinet, Drawer, 
Folder, dan menyimpan arip. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

a. Membuat File Cabinet Keuangan dengan cara, klik kanan pada “Generic 
File Cabinet”, kemudian pilih rename, ketikan nama “Keuangan”.
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b. Membuat Drawer
Pertama, membuat Drawer “Gaji”. Caranya yaitu:
1) klik kanan pada File Cabinet “Keuangan”, 
2) kemudian pilih New Drawer, 
3) beri nama “Gaji”, 
4) kemudian klik OK.

Kedua, membuat Drawer “Pajak”. Caranya sama dengan membuat 
Drawer Gaji.

Hasil membuat Drawer adalah sebagai berikut.
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c. Membuat folder
Pertama, membuat folder “Bulanan” di dalam Drawer “Gaji”. Caranya 
yaitu:
1) klik kanan pada Drawer “Gaji”, 
2) pilih New Folder, 
3) berikan nama “Bulanan”, 
4) kemudian klik OK.

Kedua dan ketiga, membuat folder “Mingguan ” dan “Harian” di dalam 
Drawer “Gaji”, caranya sama dengan membuat folder Bulanan.
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Hasil membuat Folder adalah sebagai berikut.

 Apabila langkah-langkah pembuatan Cabinet, Drawer, dan Folder sudah 
selesai dilakukan semua sesuai dengan klasifikasi arsip untuk pokok 
masalah keuangan, maka hasilnya adalah seperti berikut ini.

d. Menyimpan arsip melalui proses scanning/pemindaian.
Untuk melakukan penyimpanan arsip melalui proses scanning, caranya 
adalah:

1) Hubungan kabel scanner dengan komputer.
2) Atur scanner yang akan digunakan pada program aplikasi Digital 

File Cabinet untuk memindai dokumen.
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3) Setelah dilakukan pengaturan pada sub menu Scanner Setting, buka 
folder Gaji “Bulanan”, kemudian klik tombol “Scan Page”

 



BAB 11 Aplikasi Kearsipan Elektronik130

4) Hasil scan dokumen akan muncul, atur rotasi kertas jika dibutuhkan.
5) Kemudian simpan dokumen dengan klik tombol Save.

6) Isikan nama arsip sesuai dengan nama arsip aslinya. Setelah selesai 
klik tombol OK.

7) Hasil akhir dari proses penyimpanan di atas adalah sebagai berikut.
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e. Menyimpan arsip melalui import file
Selain melalui proses pemindaian langsung, penyimpanan file pada 
aplikasi DFC dapat dilakukan dengan cara mengimport file dari tempat 
penyimpanan yang berbeda. Untuk melakukan penyimpanan melalui 
import file caranya adalah:

1) Pilih folder yang akan dijadikan tempat menyimpan file.
2) Lakukan klik kanan pada folder tersebut, kemudian pilih menu 

Import Files.

3) Pilih folder yang berisi file yang akan diimport, kemudian klik 
tombol OK.

 Folder 

 

OK 

pilih 
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4) Pilih tipe file yang akan diimport, kemudian klik tombol Import 
Selected Files.

5) Cek hasilnya dengan cara buka folder (double klik) pada folder yang 
menjadi tempat menyimpan file.

2. Mengelola Cabinet Kepegawaian

Langkah-langkah dan cara mengelola kabinet Kepegawaian tidak berbeda 
dengan langkah-langkah dan cara mengelola cabinet Keuangan.

a. Membuat File Cabinet Kepegawaian
Untuk membuat File Cabinet Kepegawaian caranya adalah:
1) Pilih atau klik menu Cabinet, maka akan muncul dialog box seperti 

di bawah ini. 

 

klik 

 dokumen 
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2) Isikan nama “Kepegawaian” pada kolom Name. Selanjutnya 
pilih OK.

b. Membuat Drawer dan Folder pada Cabinet Kepegawaian
Membuat Drawer dan Folder pada Cabinet Kepegawaian caranya sama 
dengan membuat Drawer dan Folder pada Cabinet Keuangan. 

c. Menyimpan Arsip pada Cabinet Kepegawaian
Menyimpan arsip pada Cabinet Kepegawaian caranya sama dengan 
menyimpan arsip pada Cabinet Keuangan. 
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GLOSARIUM

Alfabet : huruf

Alfanumerik : gabungan huruf dan angka

Alih Media : proses mengubah bentuk suatu media menjadi media 
bentuk  lain

Back up : proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau 
membuat arsip data komputer

Berita acara : dokumen resmi yang menjadi bukti pelaksanaan suatu 
kegiatan

Cabinet : lemari

Compact disk : cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan 
data

Database : kumpulan data yang terorganisir

Dialog box : jendela sekunder yang memandu pengguna untuk 
melakukan suatu tindakan

Digitalisasi : proses mengubah informasi dari format analog menjadi 
format digital

Digital versatile 
disk 

: disebut juga digital video disk, yaitu cakram optik yang 
dapat digunakan untuk menyimpan data, termasuk film 
dengan kualitas video dan audio yang lebih baik

Disk drive : alat penyimpanan data yang dapat dibaca dan ditulis ulang
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Directory : komponen dari sistem penyimpanan yang mengandung 
satu berkas atau lebih atau satu direktori lainnya atau lebih

Drawer : laci 

Driver : komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah 
sistem komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah 
perangkat keras

Ekstensi file : huruf terakhir setelah titik pada nama file yang 
menunjukan jenis file

E-mail : aplikasi internet digunakan dalam hal surat-menyurat

File : identitas dari data yang disimpan di dalam sistem berkas 
yang dapat diakses dan diatur oleh pengguna

Filing : pengaturan arsip

Folder : tempat menyimpan berkas

Geografis : wilayah

Hardisk : komponen perangkat keras yang menyimpan data 
sekunder dan berisi piringan magnetis

Hardisk 
eksternal

: hardisk yang tidak menyatu dalam komputer

International 
Council of 
Archives

: organisasi internasional non-pemerintah yang mendorong 
kerjasama internasional untuk arsip dan arsiparis

International 
Record 
Management 
Trust

: organisasi non-profit yang mengembangkan pendekatan 
baru dalam pengelolaan arsip publik di negara-negara 
berkembang

Klasifikasi arsip : pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil 
pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa 
kategori unit informasi kearsipan

Kode klasifikasi 
arsip

: simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang 
digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas 
arsip

Kompetensi : seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
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Kronologis : urutan waktu

Manajemen : seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain

Network : jaringan

Numerik : angka

Paper clip : penjepit kertas

Personal 
computer

: sebuah komputer yang dirancang untuk penggunaan 
umum oleh satu orang

Resolusi : banyaknya detail gambar

Root folder : disebut juga root directory. Struktur tempat penyimpanan 
dalam komputer yang paling tinggi

Runningman : nama pengembang softwre DFC

Scanner : alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk 
maupun sifat benda

Scanning : proses memindai

Share : berbagi

Sistem : suatu kesatuan yang terdiri komponen yang saling 
berhubungan dan berfungsi bersama

Software : bagian sistem komputer yang tidak berwujud

Software 
application

: subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan 
kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu 
tugas yang diinginkan pengguna

Stapler : alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara 
memasukkan staples

Staples : isi stapler

Subjek : pokok masalah

Teknologi : keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 
yang diperlukan bagi kelangsungan, dan kenyamanan 
hidup manusia

White area : area kosong dalam suatu dokumen
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