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KATA PENGANTAR 

Sejak diterbitkan Keputusan Mcntcri Agama R.I Nomor 
8 I Tahun 1984 ten tang Petunjuk Pelaksana an Kcarsipan 
Departemen Agarna RI, maka semua instansi di lingkungan Depar
temen Agama Pusat dan Daerah mulai melaksanakan penataran 
di bidang Kearsipan di lingkungan instansinya masing-masing. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas Biro Organisasi meman
dang perlu untuk menerbitkan Buku Petunjuk Pelaksanaan Kear
sipan Departemen Agarna RI untuk memudahkan pelaksana an 
dan sebagai pedornan para pelaksana Kearsipan dalam menerap· 
kannya. 

Penerbitan ini merupakan cetakan kedua untuk memenuhi 
kebutuhan instansi Departemen Agama yang pada ceta.kan per
tama belurn mendapatkannya. 

Demikianlah mudah-mudahan Buku Petunjuk Pelaksanaan 
Kearsipan Departemen Agama RI cetakan kedua ini bisa ber
manfaa t dan dapat membantu kelancaran para pelak.sana Kear
sipan dalam melaksanakan tugas. 

Jakarta, 1 Juni 1988 
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KEPUTUSAN filNTERl AGAMA REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 81 TAHUN 1984 

TENT ANG 
PEN'"ERAPA.N SISTEM KEARSIPAN KARTU KENDAU 

(ARSIP DlNAMIS) 
DI LIN GK UN GAN DEP ARTE"MEN AG AMA 

MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

Yf enirnb ang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka usaha perbaikan. pe
nyernpurnaan dan peningkatan organisasi dan 
administrasi, rnaka dipandang perlu untuk 
menyempurnakan Sistem Kcarsipan di ling
kungan Departemen Agama. dengan mene
rapkan sistem Kearsipan Kartu Kendali (Arsip 
Dinamis); 

b. bahwa untuk melaksanakan sistem te~ebut, 
perlu meninjau kembali Keputusan ~enteri 

Agarna ~omor 7 3 Tahun 197 7. centang 
Bentuk dan Penggunaan Ll!mbar Disposisi. 

l. Undang-Undang ~omor 7 tahun 1971, 
ten tang Ke ten tuan-ketentuan Pokok Kearsip
an; 

:. Pera ruran Pemerintah Rl Nomor 34 tahun 
1979, ten tang Penyusutan Arsip: 

3. Kepurusan Presiden RI Nomor 26 tahun 
1974. ttntang A~ip Nasional: 
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4. Keputusan Presiden Rl Nomor 44 tahun 
1974. tentang Pokok-pokok Organisasi Depar· 
temen: 

5. Keputusan Presiden R1 Nomor l 5 tahun 
l 984. tentang Susunan Organisasi Depar· 
temen; 

6. Peraturan Menteri Agama 'Nomor 7 tahun 
l 983 tentang Tata Persuratan di lingkungan 
Departemen Agama: 

7. Keputusan Menteri Agama Nomor l 18 tahun 
1969, tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Ins ti tut Agama Islam Negeri A1·J ami 'ah. 
Al·lslamiyah. AJ-Hukumiyah: 

8. Keputusan Menteri Agama .]\;omor 11 tahun 
1975 jis Keputusan Menteri Agama ~omor 
96tahun 1982, Nomor 12 std J7 tahun 1978 
dan Nomor J 9 s/d 21 tahun 1978 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata KeIJa Unit Pe
laksana Teknis (UPT) di lingkungan Departe · 
men Agarna; 

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 
1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Departemen Agama (disempurnakan) 
dengan segala perubaha1U1ya, dan yang ter· 
akhir dengan Keputusan Mente.Ii Agama 
Nomor 45 tahun 1981; 

l 0. Kcputusan Mente.Ii Agama Nomor 17 tahun 
1979, tentang Kode ln'dek5, Surat Dinas di 
ling.kungan Departemcn Agama Pusat dan 
Daerah. 



Menetapkan 

Pert a ma 

Kedua 

Ketiga 

MEMUTUSKAN: 

Dengan men ca but Keputusan Menteri Agama 
Nomor 13 tahun 1977. 

KEPCTUSA:!\ ~E!'-;1ERI :\GAMA REPUBLIK 
INDO~ESIA TE~TANG PENERAPAN SIS· 
TEM KEARSIPAN KARTU KENDALI (ARSIP 
DlNAMlS) DI LI~GKl.J~GA:!\ DEPARTEMEN. 
A GAMA. 

Menerapkan Sistem Kearsipan Kartu Kendali 
(A.rsip Dinamis) di lingirnngan Departemen 
Agama dengan keten ruan : 

1. Pelaksanaan Penerapan Sistem Kearsipan 
Kartu Kendali (..A\rsip Dina mis) dilakukan 
secara bertahap daerah per daerah. yang d.i
tentukan oleh Biro Umum bersama-sama 
dengan PlJSDIKLA T Pegawai dan Biro Or
ganisasi; 

Pedoman Umum dalam penerapan Sistem 
Kearsipan Kartu Kendali (A.rs1p Dinamis) 
dipergunakan : 

a. Juklak Kearsipan Departemen Agama: 
b. Pola k.Jasifikas1 Dep. Agama: se bagaimana 

terlarnpu dalam Keputusan ini. 

Penerapan untuk satuan-satuan organisasi di 
ti.ng.kat pusat diberlakukan terhitung rnulai tang
gal 1 April 1984 dengan berpedornan pada Dik
turn Pertama angka 2. 

l. Penerapan pada satuan-satuan organisasi di 
daerah dan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
lainnya d.imuJaj -tahun anggaran 1984/ I 985 
dengan berpedoman pad.a Dikturn Pertama 

angka 2~ 
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2. Untuk mcnampung kemungkinan adanya ke
khususan pada Kanwil dan UPT lainnya, 
maka dalam rangka menciptakan dayaguna 
dan hasilguna, Kanwi.l dan UPT tersebut 
dibcri wewenang untuk membua t suplemen 
(tambahan tata cara tersend.iri) di samping 
Juklak yang tersebut pada Diktum Pertama 
angka 2. 

Sekretaris J enderal bertanggung jawa b atas pelak· 
sanaan penerapan Sistem Kearsipan Kartu Kendali 
(Arsip Dinamis) terse but dengan ketentuan : 

1. Biro Umum selaku penanggung jawa b a tas 
pembinaan pelak.sanaan penerapan: 
Pusdi.klat Pegawai selaku penanggung jawab 
atas pendidikan dan latihan tenaga kearsipan: 

3. Biro Organisasi selaku ?enanggung j awa b 
atas pengembangan dan evaluas1 sistemnya. 

Segala pembiayaan untuk kegia tan i..n.i di bebankan 
pada ma ta anggaran masing-masing satuan organi
sasi sesuai dengan fungsi ma ta Jnggarann)' a. 

Keputusan ini mulai berlakLt surut sejak tanggal 
1 April l 984. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

]Jk:::irta 
2~ September J 984 

ME~'TERI AG . ..\:-.lA RI. 

ttd. 

H. MUNAWl R SJ . ..\OZAL! 



Kepu tusan ini d.isamp ailln kepada Y th. 

1. Menko Kesra; 
2. Mcnteri Keuangan: 
3. Sekretanat Negara; 
4. Sek.retariat Kabinet Pembangunan IV; 
5. Sekjen DPR-RI; 
6. Sek.reuriat Komisi lX DPR-RI; 
7. Seltjen/lrjen/Para Dirjen/Kabadlitbang Agama/Staf Ahli ~cn

teri Agama; 
8. Re kt or IAIN di seluruh Indonesia; 
9. Pan Kepala Biro/Direktur/lnspektur/Kepala Puslitbang Aga

mafl(epala Pusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen 
Agama; 

I 0. Ketua Pengadilan Tinw Aga.ma di seluruh Indonesia; 
11. Kepala Kanwil Depar{emen Agama Propinsi/Setingkat di 

seluruh lndonesia: 
12. Biro Hukum dan Humas Depa:rtemen Agama untuk Doku

mentasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAK.ANG 

Dalam rang.k.a usaha r·erbaikan, penyempurnaan dan 
peningka tan organisasi dan administrasi Departernen Agarna. 
kegiatan illarahkan pada aspek·aspek kelembagaan. ketata
la.ksanaan. kepegawa.ian. keuangan dan fasilitas kerja lainnya. 

SaJah satu usaha perba.ikan. penyernpumaan dan pening· 
katan di bid::rng ketatalaksanaan adalah penyempumaan 
penyelenggaraan pengurus.an sura t. penataan berkas dan 
penyusutan ars1p. yang selarna ini rnasih terbengkelai karena 
dianggap merupakan keg:::i.atan yang kurang turut menenrukan 
dalarn berhasilnya administrasi perkantoran. 

Untuk rnenghilang.kan pandangan yang keliru terse but 
Jan untuk memperoleh daya guna dan hasil guna adminisrrasi 
secara maks1mal. m:ika diras.a perlu diterapkannya sudru 
s1st1m kt!ars1pan bJ.Iu yang biasa disebut Sistim K~arsipan 

Dinarrus. 
Cntuk in.: perlu disusun suaru ''Perunjuk Pelaksanaan 

Kears1pan Departemen A.gama" sebagai realisasi dari pene
rapan sistim kearsipan terse but. 

B. DAS AR Hl1K UM 

Peraturan perundang-undangan yang digunakan scbagai 
landasan hukurn dalam penyusunan buku "Petunjuk Pelak
sanaan Kcars1pan Departemen Agama ·· a daJah : 

L1ndang-undang ~o. 7 tahun 1971 tentang Ketentuan

ketentuan Pokok Kearsipan: 
Peraturan Pernerintah Republ.ik Indonesia :So. 34 tahun 

l 979 ten tang Penyusu tan Arsip: 
3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok

pokok Organisasi Departernen: 
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4. Keputusan Presiden :\o. 15 tahun 1984 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen: 

.:; Keputusan \.1enteri . .\gama '.'\o. l 8 tahun I q.., 5 ( Disem
rurnakan) ten tang Susuna n Orgarnsas1 dan Ta ta Keri a 
Departemen Agama. yang telah d1u bah dan d1sempurna· 
kan beberapa bli. dan terakhlT dengan 1'eputusan \1enteri 
Agama ~o. 4 5 tahun I 98 J . 

6. Keputusan \1enteri . .\.gamJ. '.\o. l-: tahun 1979 ten tang 
Kode lndeks Surat-surat Dinas Departemen ..\gama Pusa1 
dan Dae rah: 
Keputusan \1enteri Agama '.\a. 61 tahuTi J 983 tentang 
Singkatan '.\ama lnstansi dan Jabata.n di lrng.kungan 
Departemen Agama: 

8. Kepu rusan ~fen ten A.garr.a ~o. -3 tahun 19 ;- tentang 
Bentuk dan Penggunaan Lem bar D1spos1si: 

9. Kepurusan Menteri Agama ~o 6 tahun 1980 tentang 
Penyebutan Pengad.iJan Agarna dan Pengadilan Tingg.1 
Ag.ama. 

! 0. PerJturan \1enteri Agama '.\o. - tahu;~ J 9S.3 te;Ha;1f 
Tata Persuratan d1 iingkungan Departemen ...\gam:.i. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup yang menjadi sasaran keg::iatan buku 
petunjuk ini ada1ah mencakup Pengurusan Surat. Penataan 
Berkas dan Penyusutan A.rs1r d1 iing.kungan Departemen 
Agam.a. 

D. TU Ju A~ 
Penyusunan buku Perun1uk Pelaksanaan Kcarsipan 

Depanemen Agama ini be.rtujuan untuk dijadikan pedoman 
dan perunjuk dalam keg::iatan penyelengga.raan pengurusan 
surat. penataan berkas dan penyusutan a.rsip di lmgkungan 
Departemen Agam.a. 



E BEBERAPA PENGERTIAN POKOK 

I. A:-sip ialah : 

., 

a. naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lemba
ga-lembaga :Segara dan Badan-badan Pemerintahan 
daJam bentuk .:or-ak ai:;3pun ba.ik dalam keadaan 
tunggal r!laupun berkelompok, dalam rang..ka pelak
sanaan kegia tan pemerin ta.{lan 

b. naska.h-naskah yang dibuat dan d.iterima oleh Badan
badan s·..i.a.sta dan;atau perorangan, dalam bentuk 
corcik apap1m baik dalam keadaan tunggal maupu:'I 
berkelompok, da.lam rangk.a pelaksanaan kehidupan 
kebangsaan . 

Arsip Dinarnis : 
Ialah Arsip yang dipergunakan secara langsung dalam 
;'.)Crencai:'.":l...'1. :--~l:lksa.'12an, peny~lettgga:a~n kehidt·.pa.n 
kebang:saan pada umumn ya a tau dipergunakan secara 
langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. 

-'· Arsip Aktif : 
lalah Arsip Dinamis yang secara langsung dan terus mene
rus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan 
adrnirustrasi. 

4. Arsip In Aktif : 
Ialah Ars1p Dinamis yang frekwensi penggunaannya 
untuk penyelenggaraan adrninistrasi sudah menurun. 

5. .~rsip Stalli : 
lalah ars1p yang tidak dipergunakan secara langsung 
untuk perencanaan. penyelenggaraan kehidupan kebang
saan maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari Admirus
trasi Negara. 

6.. Unit Kears1pan : 
lalah Urut Organisasi yang kegiatan pokoknya mengarah
kan dan mengendalikan A.rsip Akti.L juga menyimpan 
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dan mcngelola arsip in aJctif yang berasal dari unit-unit 
pcngolah (Unit Kerja) di lingkungannya. 

7 Unit Pengolah : 
lalah Unit Kerja yang mclaksanakan tugas pokok dan 
fungsi organisasi, yang mengelola arsip aktif sebagai 
bcrkas kerja. 

8. Saruan Organisasi : 
lalah bagian dari suaru organisas1 di mana diselenggarakan 
kcgia1an-kegiatan adm1nistrasi dalam arti terbatas tdalam 
lingk-ungan Departcmen Agarna) yang di dalamn ya ter
dapat peja bat-peja bat yang mengurusi administrasi 
Kepegawaian. Keuangan dan adm1nistrasi umum, seperti: 
Sekrctariat Jenderal, lnspektorat Jenderal, Direktorar 
Jenderal, Bad.an Litbang Agama, Kantor Wilayah Depar
temen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten,' 
Kotamadya, Kantor Urusan Agarna dan Unit Pelaksana 
Teknis (UPT). 

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) : 

lalah Pengadilan Tinggi Agarna, Pengadilan Agama. 
lnstitut AIPIDa Islam Negeri, PGAN, PGA Hindu Negeri. 
PGA Kristen Negeri. Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah 
Tsanawiyah Negeri, Madrasah lbtidaiyah Negeri, Balai 
Peneliti.an Aliran KerohanianiKeagarnaan, Balai Peneli tian 
Lcktur Keagarnaan, Balai Penelitian Agama dan Kemasya
rakatan dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai 
Tekrus Kcagamaan. 



BAB II 

KEWENANGAN DAN ORGANISASI KEARSIPAN 





BAB II 

KEWENANGAN DAN ORGANISASI KEARSIPAN 

A. K.EWENANGAN KEARSIPAN 

1. Arsip sebagaimana yang telah di.sebutkan dalam bab 
Pendahuluan adalah wewenang pemerintah dan dalarn 
hal arsip yang berkaitan dengan arsip di l..irigkungan 
Departemen Agama adalah menjadi wewenang Depar
temen Agama. 

Sis rim Pengelolaan :\.rsip di lingkungan De partemen 
Agarna menurut azas sentralisasi dalarn kebijaksanaan. 
desentralisasi dalam pelaksa.naan. 

3. Menteri menetapkan Kebijaksanaan umum di bidan~ 

Kearsipan. 
4. Kewenangan pembinaan. kordinasi dan pengendalian di 

bidang kearsipan dilaksanakan secara sentralisasi oleh 
Sekretariat Jendral. dalam hal mi Biro Umum. 

5. Pelaksanaan kegia tan di bi dang kearsipan di lingkungan 
Depa.rtemen . .\gama dilaksanakan secara desentralisasi 
oleh masing-masing saruan orgarusas1 dan unit Pelaksana
an T ckrus meliputi : 

a. Pembinaan dan kordinasi di bidang kearsipan di 
lingkungan unit kerja masing-masing. 

b. Pengelolaan arsip aktip di ling.kungan unit kerja 
. . 

masmg-masmg. 
c. Sebagai tempat penyimpanan sementara arsip in 

aktip. 

6. Wewen:J.ng pemusnahan a.rsip dan penyerahan nsip statis 
ke arsip ~asional di Pusat1 • ..\Isip Nasional Daerah di 
tangan Menteri Agama. da.lam hal ini dilakukan oleh 
Sekretaris J endral : 

a. Pelaksanaan pemusnahan dan penyerahan arsip 
statis di instansi Departemen Agama Tingkat Pusat 
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ke Arsip Nasional, dilakukan o1ch Sekretaris Jendral. 

b. Pelaksanaan pcmusnahan dan pcnyerahan arsip statis 
di instansi Depag. Tingkat Daerah ke Arsip Nasional 
Daerah, dilakukan oleh Kepala Kanwil. 

B. ORGANISASI KEARSIP AN 

12 

Satuan Organisasi dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan 
Departemen Agama yang melakukan kegiatan k~arsipan, 

adalah : 

1. SEKRET ARI AT JENDERAL 

Arsip Sek.retariat Jenderal Departemcn Agama menjadi 
wewenang tanggung jaw ab dan kewajiban Biro Urn um 
(Bagian Tata Usa.ha Departemen) yang selanjutnya disebut 
Unit Kearsipan untuk ling.kungan Sek.retariat Jenderal dan 
juga berfungsi sebagai Unit Kearsipan Pusat di ling.kungan 
Departemen Agama, 

- Unit Pengolah pada Sekretariat Jenderal meliputi 
Biro-Biro dan PUSDIKLAT Pegawai. 
Pimpinan Unit Pengolah pada Biro dan PUSDJKLAT 
Pegawai -;adalah para Kepala BIRO dan Kepala PUS
DIKLA t Pegawai 
Tata Usaha Unit Pengolah pada Biro-Biro dan PUSDIK
LA T Pegawai adalah Sub Bagian Tata Usaha Biro dan 
Sub Bagian Umum. 

- Pelaksana Pengolah pada Biro-Biro dan Pl!SDJKLAT 
Pegawai adaJah Bagian-Bagian dan Bidang-Bidang. 

Catatan: 

DaJam haJ Menteri, Sekretaris JendraJ dan Pirnpinan Unit 
Eselon-Eselon I bertindak sebagaj Pirnpinan Unit Pengolah. 
mak.a Pelaksana Pengolah adalah Unit Ese1on di bawahnya 
dan bertindak scbagaj Tata Usaha Unit Pengolah adalah 
Sub Bagian Tata Usaha Menteri, Sub Bagian Tata Usaha 



Sekretaris Jenderal dan Petugas Tata Usaha pada Sekretariat 
masing-masing Unit Esclon L 

2. INSPEKTORAT JENDERAL 

.AJsip Inspektora t J enderal Departemen Agarna menjadi 
wewenang tanggung jawab dan kewajiban Bagi.an Umum 
pad.a Sek.retariat Inspektorat yang selanjutnya disebut Unit 
Kearsipan untuk ling.kungan Inspektorat Jenderal. 

Unit Pengolah pada Inspektora t J enderaJ adalah meli
puti Sekretariat Inspektorat Jenderal dan lnspektur
Inspekrur. 
Pimpinan Unit Pengolah pada Sekretariat Inspektorat 
J enderal dan Inspektur-Inspektur adalah Sekretaris 
dan Inspektur-lnspektur. 
Tata Usaha Unit Pengolah pada Sekretariat Inspektorat 
J enderal dan lnspektur-Inspektur adalah Sub. Bagian 
Tata Usaha dan Kepegawaian. 
Pela.ksana Pengolah pad a Sekretaria t Inspektorat dan 
Inspek rur-Inspektur adalah Bagian-Bagian dan Inspek
rur Pembantu. 

3. DIREKTORA T JENDERAL 

Arsip Direktorat Jenderal Departemen Agama menjadi 
wewenang tang.,,,CTUng jawab dan kewajiban masing-masing 
Bagi.an Cmum pada Sekretariat Direktorat Jenderal yang 
sela.njutnya disebut Unit Kearsipan unruk lingkungan 
Direktora t J enderal. 

Unit Pen go I ah pada Direktora t Jenderal adalah meli
puti Sekre taria t Direktora t J enderal dan Direk torat
Direktora t. 
Pimpinan Unit Pengolah pada Sekretariai Direktorat 
Jenderal dan Direktorat-Direktorat adalah Sekreta.ris 
clan Direktur-Direktur. 
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Ta ta Usaha Unit Pengolah pad a Sekretariat Direk tora t 
Jcnderal dan Direktorat-Direktorat adalah Sub Bagian 
Tata Usaha dan Sub. Bagian Pengurusan Surat dan 
Kearsipan. 
Pclaksana Pengolah pada Sckretariat Direktorat Jende
ral dan Direktorat-Dircktorat adalah Bagian-Bag:ian 
dan Sub Direktorat-Sub Dircktorat. 

4. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 

Arsip Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depar
temen Agama menjadi wewenang tanggung jawab dan ke
wajiban Bagi an Urn um pad a Sekretaria t Badan Penelitian 
dan Pengembangan Agama yang selanjutnya disebut Unit 
·Kearsipan untuk ling.kungan Badan Penelitian dan Pengem
bangan Agama. 

Unit Pengolah pada Badan Penelitian dan Pengernbang
an Agama adalah meliputi Sekretariat Badan Penelitian 
dan Pengembangan Agama dan Pusat-Pusat. 
Pimpinan Unit Pengolah pada Sekretariat Badan Pene
litian dan Pengembangan Agarna dan Pusat-Pusat 
adaJah Sekretaris dan Kepala Pusa 1-Kepala Pusat. 
Tata Usaha Unit Pengolah pada Sekretariat Badan 

I 
Penclitian dan Pengembangan Agama dan Pus.at-Pusat 
adalah Sub Bagian Tata Usaha-Sub Bagian Tata Usaha. 
Pelaksana Pengolah pada Sekretaria t Bad an Peneli ti an 
clan Pengernbangan Aga.ma dan Pusat-Pus.at adalah 
Bagian-Bagian dan Bidang-Bidang. 

5. KANTOR WILAYAH 

Arsip Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi men
jadi wewenang tanggung jawab dan kewajiban Bagian 
Sekretariat pada Kantor Wilayah Departemen Agama yang 
sclanjutnya discbut Unit Kearsipan untuk lingkungan 
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan juga ber
pungsi se bagai Unit Kearsipan Pusa t bagi Kantor De par-



temen Agama Kab/Kotamadya, PGA, MAN dan MTsN. 
Unit Pengolah pada Kantor Wilayah Departemen 
Agama adalah meliputi Bagian Sekretariat dan Bi
dang-Bidang/Pem bim bing. 
Pimpinan Unit Pengelolah pada Bagian Sekretariat 
dan Bidang-Bidang/Pembimbing adalah Kepala Bagian 
Sekretariat dan Kepala Bidang-Bidang/Pembimbing. 
Tata Usaha Unit Pengolah pada Bagian Sekretariat 
dan Bidang-Bidang/Pembimbing adalah Sub Bagian 
Umum dan Seksi-Seksi Dokumentasi dan Statistik 
dan Staf Pembimbing yang diberi tugas sebagai 
T.U. Pembirnbing. 
Pelaksana Pengolah pada Bagian Sekretariat dan 
Bidang-Bidang/Pembimbing adalah Sub Bagian-Sub 
Bagian dan Seksi-Seksi. 
Unit Kearsipan Kantor Wilaya~ Departemen Agarna 
di samping sebagai Unit Kearsipan Pusat bagi Kan
depag Kabupaten/Kotamadya, PG, MAN dan MTSN 
juga merupakan sentral bagi Unit Kearsipan PTA, 
IAIN dan Balai. 

6. PENGADILAN TINGGI AGAMA 

Arsip Pengadilan Tinggi Agama menjadi wewenang tang
gung jawa bdan kewajiban Kepaniteraan Tata Usaha yang 
selanjutnya disebut Unit Kearsipan untuk lingkungan 
Pengadilan Tinggi Agama dan juga berfungsi sebagai Unit 
Kearsipan Pusat bagi Pengadilan Agama. 

Unit Pengolah pada Pengadilan Tinggi Agama adalah 
meliputi Kepaniteraan-Kepaniteraan. 
Pirnpinan Unit Pengolah pada Kepaniteraan adalah 
Panitera-Pani tera. 
Tata Usaha Unit Pengolah pada Kepaniteraan-Kepani
teraan adalah Sub Kepaniteraan Umum dan Sub Ke
paniteraan Hukum Syara' Statistik dan Dokumentasi. 
Pelaksana Pengolah pada Kepaniteraan-Kepaniteraan 
adalah Sub Kepaniteraan-Sub. Kepaniteraan. 
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7. INSl'Il'UT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 

a. IAIN lnduk 
Arsip IAIN lnduk menjadi wewenang, tanggung jawab 
dan kewajiban Biro Administrasi Umum, Akademik 
.dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut 
Unit Kearsipan untuk lingkungan IAIN Induk dan 
juga berfungsi sebagai Unit Kearsipan Pusat bagi 
Fakultas-Fakultas IAIN Induk dan Fakultas-Fakultas 
yang berada di luar IAIN lnduk (duluar atap) 

Unit Pengolah pada IAIN lnduk adalah Biro Adminis
trasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan, Pusat 
Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat dan Per
pustakaan. 

Pimpinan Unit Pengolah pada Biro, Pusat dan Perpus
takaan adalah Ke pa la Biro, Ke pa la Pu sat dan Kepala 
Perpustakaan. 

Tata Usaha Unit Pengolah pada Biro. Pusat dan Per
pustakaan adalah Subag TU pada Bagian Umum, Su
bag TU pada Pusat dan Petugas TU pada Perpustaka
an. 

Pelaksa:riaan Pengolah pada Biro Pusat dan Perpusta
kaan acfalah Bagian-Bagian pada Biro, Balai-Balai/para 
peneliti pada Pusat dan para pustakawan pada Perpus
takaan. 

b. FAKUL TAS (yang memiliki Unit Kearsipan sendiri) 

Arsip Fakultas IAIN menjadi wewenang. tanggung 
jawab dan kewajiban-· Bagian Tata Usaha Fakultas 
yang selanjutnya disebut Unit Kearsipan Fakultas. 
Unit Pengolah pada Fakultas adalah Bagian Tata 
Usaha dan Jurusan. Pimpinan Unit Pengolah pada 
Bagian Tata Usaha dan Jurusan adalah Kepala Bagian 
Tata Usaha dan Ketua Jurusan. 
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9. KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/ 
KOTAMADYA 

Arsip Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya 
menjadi wewenang tanggung jawab dan kewajiban Sub 
Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Unit Kearsip
an untuk lingkungan Kantor Departemen Agama Kabu
paten/Kotamadya dan juga berfungsi sebagai Unit Kear
sipan Pusat bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Kantor 
Urusan Agama Kecamatan. 

Unit Pengolah pada Kantor Departemen Agama ada
lah meliputi Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi/ 
Penyelenggara Bimbingan. 
Pimpinan Unit Pengolah pada Sub Bagian Tata Usaha 
dan Seksi-Seksi/Penyelenggaraan Bim bingan adalah 
Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi
Seksi/Penyelenggara Bim binga n. 
Tata Usaha Unit Pengolah pada Sub Bagian Tata 
Usaha dan Seksi-Seksi/Penyelenggara Bimbingan 
adalah Urusan Umum dan Sub Seksi-Sub Seksi Doku
mentasi dan Statistik dan Staf Penyelenggara Bim
bingan yang ditugaskan sebagai TU. UP. 
Pelaksana Pengo5h pada Sub Bagian Tata Usaha dan 
Seksi-Seksi/Penyelenggara Bimbingan adalah Urusan
Pelaksana Pengolah pada Sub Bagian Tata Usaha dan 
Seksi-Seksi/Penyelenggara Bimbingan adalah Urusan
Urusan dan Sub Seksi-Sub Seksi. 

10.PENGADILAN AGAMA 

Arsip Pengadilan Agama menjadi wewenang tanggung 
jawab dan kewajiban Kepaniteraan Tata Usaha yang se
lanjutnya disebut Unit Kearsipan untuk lingkungan Peng
adilan A.gama. 

Unit Pengolah pada Pengadilan Agama adalah melipu
ti Kepaniteraan-Kepaltiteraan. 
Pimpinan Unit Pengolah pada Kepaniteraan adalah 
Panitera-Panitera. 



Tata Usaha Unit Pengolah pada Kepaniteraan-Kepani
teraan adalah Sub Kepaniteraan Umum dan Sub 
Kepaniteraan Hukum Syara' Statistik dan Dokumen
tasi. 
Pelaksana Pengolah pada Kepaniteraan-Kepaniteraan 
adalah Sub Kepaniteraan-Sub. Kepaniteraan. 

11.PENDIDIKAN GURU AGAMA, MADRASAH ALIYAH 
NEGERl DAN MADRASAH TSANAWIY AH NEGERI. 

Arsip PGA, MAN dan MTsN menjadi wewenang tanggung 
jawab dan kewajiban Urusan Tata Usaha yang selanjutnya 
disebut Unit Kearsipan untuk lingkungan masing-masing. 

Pimpinan Unit Pengolah pada PGA, MAN dan MTsN 
adalah Kepala Sekolah masing-masing. 

Tata Usaha Unit Pengolah pada PGA, MAN dan 
MTsN adalah Petugas Urusan Tata Usaha 
Pelaksana Pengolah pada PGA, MAN dan MTsN ada
lah Kepala Urusan Tata Usaha, Staf Pengajar dan 
Instalasi Sekolah. 

12.MADRASAH IBTIDAIY AH NEGERl 

Arsip Madrasah Ibtidaiyah Negeri menjadi wewenang 
tanggung jawab dan kewajiban Petugas Tata Usaha yang 
selanjutnya merupakan Unit kearsipan untuk lingkungan 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri. 

Pimpinan Unit Pengolah pada MIN adalah Kepala 
MIN. 
Tata Usaha Unit Pengolah pada MIN adalah Petugas 
Tata Usaha. 
Pelaksana Pengolah pada MIN adalah Petugas Tata 
Usaha. 

13.KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN 

Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan menjadi wewe
nang tangung jawab dan kewajiban petugas yang men
jalankan Tata Usaha yang selanjutnya merupakan Unit 
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Kearsipan untuk lingkungan Kantor Urusan A.gama Keca
matan. 

Pimpinan Unit Pengolah pada KUA Kecamatan 
adalah Kepala KUA Kecamatan. 
Tata Usaha Unit Pengolah KUA Kecamatan adalah 
Petugas yang ditunjuk menjalankan fungsi Tata Usaha 
o)eh Kepala KUA Kecarnatan. 
Pelaksana Pengolah pada KUA Kecamatan adalah 
Petugas yang ditunjuk untuk menanganinya oleh 
Kepa)a KUA Kecamatan. 



BAB III 

PENGURUSAN SURAT 





BAB Ill 

PENGURUSAN SURAT 

A PENGERTIAN 

I. Pengurusan Surat. 

'"I 

laJah proses kegiatan pengelolaan surat sejak diterima, 
G.i.arahkan, dicatat di Unit kearsipan sampai diterima di 
unit pengolah dan sejak surat ditandatangani dari unit 
pengolah sampa1 dik.irimkan oleh unit kearsipan. 

Surat Dmas. 
Ialah aJat komunikasi tertulis untuk menyampaikan dan 
menerima inforrnasi kepada dan dari pihak lain baik 
perorangan/swasta maupun din as yang di bua t oleh a tau 
ditujukan kepada Departemen Agama. 
Surat Dinas terd.iri dari : 

a. Surat Dinas terbuka. ialah surat yang dalarn pengurus
annya dapat d1buka/diketahui oleh Crut kearsipan 
untuk d.iproscs lebih lanjut. 
Surat Dinas Terbuka dibagi : 

1) Surat Dinas Penting, .ialah surat dinas yang. isinya 
mengandung kepentingan yang memerlukan tindak 
lanju t, yang lama diperlukan informasinya dan 
apabila surat tersebut hilang dapat menimbul.kan 
kerugian bagi Departemen Agama. 

2) Surat Dinas Biasa, ialah surat dinas yang isinya 
tidak mengikat dan tidak memerlukan tinda.k lan
jut, informasi yang terkandung di dalamnya ber
sifat umum dan bemilai pendek. 

b. Surat Dinas Tertutup/Rahasia, ialah surat dinas yang 
mernili.ki tanda-tanda kerahasiaan yang hanya boleh 
dibuka/d.iketahui oleh pejabat yang berwenang. 
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3. Kartu Kendall : 

ialah formulir untuk pencatatan, penyampaian surat 
penting dan untuk menelusuri lokasi serta pengganti arsip 
selama masih aktif pada unit pengolah. 

Kartu Kendall terdiri dari 3 (tiga) rang.kap : 

a. Kartu Kendall I (warn a putih) se bagai sarana kon trol 
tanda terima 5urat (pengganti buku agenda dan ekspe
disi ). disimpan di Pen ca tat an surat. 

b. Karru Kendali II l wama kuning muda), sebagai peng
ganti arsip selarna arsip masih aktif di Unit Pengolah. 
disunpan di Pena ta art Arsip. 

c. Karru Kendall III (warna merah muda), sebagai sarana 
kontrol surat (pengganti buku agenda) yang disimpan 
di T. U. Unit Pengolah. 

Catatan : Pemakaian Kartu Kendali bisa rangkap 2 (dua) 
bagi satuan organisasi a tau L TPT yang ruang 
lingkup tugasnya kecil dan penyimpanan arsip 
aktif maupun in aktifnya dipusatkan di Unit 
Kearsipan yang juga berfungsi sebagai Tata 
Usaha Unit Pengolah (azaz sentralisasi) . 

..+. Lembar Pengantar Surat Biasa : 
I al ah fonnulir yang digunakan se bagai alat penyampaian 
surat biasa. berwama putih dan kuning muda. 

:: !.emb ar Disposisi. 
Ialah lembar untuk menuliskan disposisi yang mengarur 
dan menentukan mekanisme pekerjaan, berwarna putih 
d.an lcuning muda. 

6. Lembar Pengantar Surat Rahasia. 
Ia1ah forrnulir yang digunakan sebagai a1at penyempaian 
surat rahasia, berwama merah dan puti.h . 

., Tickler File. 
Ia1ah sarana untuk menyimpan lembar disposisi ke 2 (dua) 

pada Tata Usaha Unit Pengolah. 



B. PRJNSIP PENGURUSAN SURAT 

1. Semua surat masuk maupun keluar ha.rus melaJui Unit 
Kearsipan pada Unit Orgamsasi dan UPT di lingkungan 
Depanemen Agama. 

.., 
Surat masuk yang tidak melalui L'.nit K~arsipan. Tata 
Usaha Unit Pengolah diharuskan menyampaikan Kartu 
Kendali I dan 11 kepada lJnit Kearsipan untuk surat 
penting dan lembar ].Jengantar I untuk surat biasa dan 
rahas1a. 

3. Semua surat-surat yang salah masuk akan disampaikan 
kepada alama t yang sesunggub.nya dengan memperguna
kan lembar pengamar surat b1asa. 

4. Surat-surat yang pengolahannya perlu pertimbangan dari 
unit pengola.h yang 13..111, penyampaiannya harus melaJui 
Tata Usaha Unit Pengolah y211g hersang.kutan. 

C. TUGAS ~IT KEARSIPAJ\ >1ELIPLT1 : 

1. \1elakukan penmmaan sur.~ ~ 
\1~ngatur pengarahan d1stn ('.ts: s·ur2. :. 
Melaksanakan pencatatari sur;:i:. 

4. .Melaksanakan rengJ.riman sura t. 
Se bagai tern pal penyimpana.n sementara arsip 
sebelum dipindahk::i.n ke Lnn h3rs1pan Pusat. 

D. TUGAS UNIT PE~GOLAH 

Tata Usaha UiUt Pen~ol2h menentukan kode dan indeks. 
Punprnar: LJ1it Pengolah benugas memberi.J..:.an dispos1s1 
pada surat untuh proses selan.iumya. 

: Tata Usa.ha trut Pengolah mengarur arah surat sesua; 
dengan dispos1si p1mpinan dan mengarahkan surat lang
sung kepada pelaksana untuk surat-surat yang tidak 
memerlukan disposisi pimpinan. 

4. Pela.ksana Pengolah mempunya.i tups memproses penye
lesaia.n surat sesuai dengan d1sposisi pI.TTipman <untuk surat 
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yang ~mert.ulcan disposisi) dan memproscs surat-surat 
rutin yang diterima lanlSUJl& dari TU. UP. 

5. Ta ta U sah.a Unit- PenaoWt me.la.Juanakan penyim p anan 
bcrku sclama arsip masih ak tif. 

E. PROSED UR PENGURUSAN SURAT 
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l. Pencrima an Surat 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sesudah surat 
diterima adalah sebagai bcrikut : 

a. Memeriksa kebenaran suraL 
b. :\iemisahkan antara surat d.inas, surat pribad.i dan surat 

salah ala mat 
c. Menggolongkan antara surat tertutup/rahasia dan surat 

terbuka. 
d. Mcnyortir surat-sura t sesuai dengan unit pengolahnya. 
e. Mcmbuka arnplop surat-surat dengan hati-hati unruk 

menjaga agar surat jangan sarnpai rusak. 
f. ~feneliti surat-surat kembali apakah sesuai dengan 

catatan yang tertera pad.a amplop. termasuk juga 
tentang kelengkapan surat-surat antara lain lampi.ran
lampirannya. 

g. Bagi surat-surat yang kelengkaparuiya tidak sesuai 
dengan suratnya harus diberi catatan seperlunya, 
seperti kurang lampirm atau tidak ada lampiran. 

h. Surat salah ala.mat harus d.ikembalikan segera kepada 
alarna t yang dituju 

i. Apabila da1am sunt tid.a.k terdapat alamat yang jelas. 
amplop surat harus. dilainpirkan bersama surat tersebut. 

J. Surat yang dapat d.ibuka diberi setempel jam dan 
tangg.al cii terirnany a- pada bag}:L.11 belakang sura t. 

k. Surat tertutup dan rshasia diberi stempel jam dan 
tanggal diterimanya su.-at pada amplop bagian belakang. 

l. Menyerahk.an surat tertutup/rahasia pada pencatat 
surat clan rr-enyerahkan surat terbuka pada pengarah 
surat. 



\ 

\ 
_____ \ 

\ 
\\ \ 
U) 

Pengarahan Surat a. Membaca Keseluruhan isi surat yang dapat dibu\<.a. 
1<.eroudian menenrokan apakah surat tersebut termasuk 

b. Mengelompol<kan antara surat pentin& dan surat biasa. penting at.au b¢a. 

c. Memberi nomor Uf\ll untuk surat penting dan biasa 

pada 'Kanan a tas sura t. 
d. Menenrokan unit pengolah masing-masiM surat. 
e. Menandai dengan pUlsil pada sudut Kanan at.as surat 

pentin& dengan hUtuf P, surat biaSa deng>Jl huruf B. 

Conteh : P Se1<jen artinYa surat pentin& yang memer· 
\ukan kebijakSWaan Sekjen. 

P Rocan · artinYa surat penting Ke Biro 

Perencanaan· 
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B Rocan artinya surat bias.a ke Biro 
Perencanaan. 

f. Menyerahkan surat-surat penting dan biasa kepada 
Pencatat Surat. 

g. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan apa
kah surat ini penting atau biasa dapat dibantu dengan 
beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

1) Apakah surat tersebut rnernerlukan kebijaksanaan 
pirnpinan? 

~) Bagairnana akibatnya jika surat-surat tcrsebut ter
larnbat sarnpai di unit pcngolah? 

3) Apakah akan rnengganggu kelancaran tugas peker
jaan seandainya surat tersebut hilang':' 

4) Apakah surat tersebut sangat menentukan bagi ke
langsungan hidup organisasi yang bersangkutan':' 

5 '1 Apakah surat terse but memerlukan tindak lanjut? 

Gambar pengelompokan surat penting atau surat bia~a 

I 

1 

I 
I 

I 
I 
I 

I 



3. Pencatatan dan penyampai.a.n surat. 

a. Surat penting masuk 

l) Mencatatkan infonna.si su.rat kc d.a1am kartu ken
dali. 

:n Contoh kartu kendal.i (KK) (ukuran 15 x 1 O cm). 

Tgl. 

lndeks berkat I No. Urut 
M/K I 

Koch! : 

lsi ringkas: 

umpiran: 

Dari 

Kepad1 

Tanggal : No. Surat: 

Pengolah : I Parat : 

C1tat11n : 

Keterangan-keterangan kolom brtu Kendali: 

Kolom Indeks berkas: tempat petunjuk di man.a 
berkas berada ( diisi indeks berkas/titel oleh Tli 
Unit Pengolah). 

Kolom kode. diisi kode klasifikasi arsip sesuai de
ngan isi suratnya (persoalannya ). Dengan kode ter
se but dapat ditentukan pada berkas mana surat a
kan dimasukkan. 
(diisi oleh TU Unit Pengolah). 
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Kolom Nomor Urut dan tanda M/K. 
Nomor urut adalah nomor urut surat yang dimulai 
dengan angka 0 I. 02, 03 ........... 10, l I. 1 ~ 
dan seterusnya untuk jangka waktu satu tahun 
(Januari - Desember). 

Pada setiap tahun. nomor urut diperbaharui lagi dan 
dirnulai dengan 0 l. Tanda \1 adalah singka.tan untuk 
surat masuk, sedangkan K adalah unruk surat keluar. 
Bila yang diproses ada.lah surat masuk. tanda \-1 diberi 
lingkaran dan bila sura t keluar. tanda K diberi lingkar
an. 

Kolom tanggal diisi tanggal. bulan dan tahun di
terimanya surat masuk atau dikirimnya surat ke
luar. 

Kolom isi ringkas. diisi dengan isi pokok persoalan 
sura t secara - ringkas. 

Kolom lampiran. diisi mengenai keterangan jumlah 
sena macam l3mpiran yang menyenai surat. 

Kolom dari. disediakan untuK pencatatan tentang 
a sa.l su rat.. 

Kolom kepada. disedi::ikan untuk. instansi mana 
surat ditujukan atau kepada siapa surat itu dituju
kan. 

Kolom Pengolah, diisi pejabat/unit kerja yang akan 
menangam surat tersebut untuk surat masuk dan 
yang telah menang.ani sura t t ersebut untuk surat 
keluar. 

Kolom tanggal dan ~omor. untuk mencatat tanggal 
dan nomor surat yang tercantum pada surat. 

Ko lorn Cata tan diisi: 

Pertama Untuk Tunjuk Silang. yakni apabila 
isi surat memiliki dua kata tangkap 
atau lebih. Kata tangkap kedua 
(sekunder) dipergunakan sebag.ai pe-



Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

Keenam 

tunjuk hubungan dengan kata tang
ka p pertama. 

Untuk mencatat hubungan surat 
yang diterima atau yang dikirimkan 
(retro akta ). 

L1ntuk mencatat bila terdapat keku
rangan/kelainan pada isi surat. 

Lntuk mencatat berapa banyak jum
bh dan kemanasaja surJt akan dikirim 
( misaln) a untuk surat ~:mg memaka1 

tembusan l 

Untuk mencatat berapa banyak jum
lah dan nama berkasJOrang tersebut 
dalam lampiran surat. 

Untuk mencatat hal-hal lain yang di
anggap perlu. 
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3) Contoh Surat Penting. 

Departemen Agarna 
Direktorat Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam 
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Telp. 3~4509 

Nomor : E/790/198 l 
Lampiran: -
Perihal : Permohonan bantuan tenaga 

30 

Jakarta, 29 September 1981 
Ke pad a 

Yth. Sekretaris Jenderal 
Departemen Agama 
Jakarta 

Sehubungan dengan kebutuhan personil 
pada Sekretariat Ditjen Binbaga Islam bersama 
ini kami mohon dengan hormat bantuan Bapak 
kiranya Sdr. Baihaqie pegawai Biro Keuangan 

Sekretariat Jenderal Departemen Agama, dapat 
dipindahkan ke Bagian Keuangan Sekretariat 
Ditjen Binbaga Islam untuk mengisi kekosongan 
yang ada. 
Perlu diberitahukan bahwa Sdr. Baihaqie sudah 
sejak lama membantu tugas-tugas pada unit 
kerja kami. 

Atas perkenan serta bantuan Bapak 
terlebih dahulu diucapkan terirna kasih. 

Direktur Jenderal Pembinaan 
Kelem bagaan Agam a Islam 

ttd 

Nip. 



4) Pengwusan surat di unit Kearsipan. 

a) Contoh di atas (no. 3) merupakan surat penting 
rnasuk yang akan dicatat oleh Unit Kearsipan. 

b) Tahap yang harus dilakukan. 

l) Menentukan lsi Ringkas, dalam hal ini ada· 
lah permohonan pemindahan ·tenaga a.n. 
Sdr. Baihaqie. 

: ) Tangs.al surat masuk. diisi dengan tanggal 
penerimaan surat di unit Kearsipan yaitu 
tanggal 30 Agustus 1981. 
Nomor urut. diisi dengan nomor urut di 
unit Kearsipan misalnya sampai tanggal 
30 Agustus sa.at itu surat masuk tersebut 
sudah mencapai jumlah nomor 650. 
M/K. karena ini merupakan surat masuk 
maka yang dtlingkari adalah (M)/K. 

3) Lampiran. ditulis tidak ada karena memang 
tidak ada lampiran. dan apabila ada dirulis 
jumlah l~mbar. berkas. 

4) Dan. diisi Direktorat Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam. 

5) Kepada. diisi Sekretaris J enderal Departe-
men Agama. 

6) Tanggal. diisi 29 Agustus 1981. 

7) Nomor Surat. diisi E. 79011981. 

8) Pengolah. diisi Biro Kepega waian. 

9) Paraf. di.isi oleh Tara L:saha Lnit Pengolah. 
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I 
; 

lndeks Berk.ls : 

lsi ringKu: 

Contoh Kartu Kendali yang telah diisi: 

I 
Tgl. JiJ/f!/1fl MIKI 

. No. Urut µ-c . Kode : 

~~-~ ~~-- Z..1 /.._ 
'7.t? ~~~~ 

Dari : of!1-...e.--~ -r-~ 

c?r-J~ ~L_c.t!.___"--'-
d'~?~ 

Tan9911I : 

Pengol1h : 

Ciuun: 
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~-.._ 7' Kepada t7'9~~~ fl 
.::U:/p //y tY / No. Surat: ;;:r'-::qc;11yf; 

. / . 

~/!/....c> ti:;_,~~·~ I Pa raf : 
I ., 

Keterangan 

Apabila unit kearsipan memahami pennasalah· 
an yang ada di setiap unit pengolah (biasanya 
dal.am insunsi yang kecil). maka penulisan 
lndeks berkas dan kode dapat dilakukan oleh 
Unit Kearsipan. 

c 1 Setelah surat selesai dicatatkan pada KK. maka 
surat beserta KK l, II dan III dikirim ke Tau 
Usaha Unit Pengolah. KK I disll11pan di penca· 
tat surat. setelah ditand.aungani oleh Tata 
Us.aha Pen go l.a.h. 

d) Setelah KK U dan III diisi kolom lndeks berkas 
dan kodcnya oleh Tata Usah.a unit pc111olah, 



maka K.K II dikembalikan kepada pencatat 
surat untuk disimpan pada Penata Arsip (Unit 
Kearsipan), sedangkan KK III beserta suratnya. 
tinggal pada Tata Usaha Unit Pengolah: 

5) Pengurusan Surat di Unit Pengolah. 

a) ~enentukan Kode Klasifi.kasi 
Atas dasar isi ri.ngkas surat. dapat ditentukan 
kode klasifikasi yang mana dalam hal ini surat 
tersebut tennasuk kelompok mutasi dengan 
kode k.lasifikasi KP. 07.5. 
Contoh Klasifikasi dengan pokok masalah Ke
pega waian: 

KP. KEPEGA WAIAN 

00. PENGADAAN. 

00. l FOR~ASI. 
Surat-surat yang berkenaan dengan pe
rencanaan pengadaan pegawai. nota 
usul, ;·.c>rmasi. sampai dengan persetu
juan terrnasuk di dalarnnya bezetting. 

00.2 PENERIYiAAN 
Sur:n-surat ::Jng berkt:-iaa.n de!1gan pe
ne!'imaan pega wa1 jc.ru. m uiai dari 
pengt.1muman penerunaan. lamaran. 
pemanggilan. testing, physid:ot~s"cle
rence test. sampai dengan pengum um
an yang diterima. 

00.3 PENGANGK....\ TAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan se
luruh proses pengangkatan calon pe
gawai dan penempatannya. sampai de
ngan. menja.di ,pegi}wai negeri, mulai 
dari. pemeriksaan kesehatan sampa1 
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dengan pengang.katan. tennasuk pe
limpahan!penempatan. 

01. KETATA-USAHAAN dst 

07. MUTASI. 

07.1 KEPANGKATAN 
Surat-sur.n yang berkenaan dengan ke
naikan dan penurunan pangkat ·golong
an. tennasuk di dalamnya u_iian dinas 
dan penyesuaian ijaz.ah. 

07.~ KENAIKAS GAJI BERKALA 
Surat-surat yang berkenaan dengan ke
naikan dan penurunan gaji berkala. 

07.3 PENYESLiAIAN MASA KERJA 
Sura t-surat yang berkenaan dengan pe
nyesuai.an masa kerja untuk perubah
an ruang gaji. 

07.4 PENYESCAIA.S TC:'\J ANGA): KE
LUARGA 
Surat-surat yang berkenaan dengan pe
nyesuaian tunjangan keluarga. 

07.5 ALIH TUGAS 
Surat-surat yang berkenaan dengan 
alih tugas bagi para pelaksana (staf), 
perpindahan dalam rangka pemant~p
an tugas pekerjaan. termasuk menge
nai pengurusan fasilitasnya. 

b) Menentukan lndeks. 
Yang menjadi "lndeks berkas" dalam surat ini 
adalah "Pemindahan dan Ko den ya KP.07 .5 



lndela 8¥kll1 : 

lsi rin.gkas : 

Contoh Klltu Kcndali yang tclah diisi. 

Tgl. 'o/~"""M/K 
No. Urut ':ro Kode: 

Dart "9~/~ ,?~-1 
~4/~~-7~;+. 

Tanggal · 

Pengola n 

Catatan : 

I Paraf . 

c) Tata Lsaha unit Pengolah rnenyimpan ~rtu 
KendaiI III yang telah diisi kode dan indeks 
berkasnya dalam kotak Kartu Kendali. can 
rnenyerahkan kartu kendali II ke L1mt Kearsi~ 
an (Penataan .A.Isip). 

d l Mengisi Lem bar Disposisi. 
Tata Csa.ha unit Pengolah melampiri surat ma
suk deng..an I em bar Disposisi rang.kap : I dua 1 

yang telah diisi kolomnya. kecuali kolorn tang
gal penyelesaian. lsi Disposisi dan diteruskan 
kepada. Selanjurnya surat beri.kut lernbar Dis
posisi tersebut di atas diserahkan kepada 
Pimpinan Unit Pengolah. 
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Conteh Lembar Dispcsisi (Ukuran 21x16 cm). 

DEPARTEMEN AGAMA R. I. 
SEKRETARIAT JENDRAL 

tndeks 
Berlcas : 

Tanggal/Nomor 

As a I 

lsi Ringkas 

Dherim'l:I Tanggal 

Tanggal penyelesaian 

lsi disposisi: 

LEMBAR DISPOSISI 

Kod~: 

Oiterusk11n kepada : 

1. 

2. 

3. 

Sesudah digunalcan harap segera dikemoolikan : 

Kepada 

Tan@!I 
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Cua pengisian: 

I) Indcks berkas dan Kode, di.isikan sama dcngan 
yang ada di Kartu Kendali. 

2) Tanggal/Nomor, diis:i dengan tanggal/nomor 
>urat. 

3) Asal, diisi dengan asal surat. 

4) lsi Ring.kas. diisi dengan isi ringkas surat. 

5) Diterirna Tanggal, diisi dengan tanggal diterima 
oleh Ta ta l:saha Unit Pengolah. 

6) Tanggal Penyeles.aian. diisi tanggal berapa surat 
tersebut sudah harus selesa1 diolah oleh Pelak
sana Pengolah (diisi oleh Pirnpinan Unit Peng
olah). 

7) lsi Disposisi, diisi oleh Pimpinan Unit Pengolah 
dan ditujukan kepada: 

ba wahan. bersifa t instruksi a tau pem benan 
petunjuk: 
atasan. bersifat informasi atau mohon pe
tunjuk: 
sederaJat. bersifat kerja sama saling mem
bantu. 

8) Diteruskan kepada, diisi dengan yang dituju 
oleh isi disposisi tersebut (diisi oleh Pimpi.Jµn 
Unit Pengolah ). 
Bi.la yang dituju beberapa orang/pejabat, maka 
angka 1. 2, 3 dan seterusnya diisi dengan 
orang/pejabat yang dirnaksud. Sipenerima me
maraf di belakang nama/jabatannya. 

9) Di.kernbali.kan kepada, diisi oleh TU yang me
nyerah.kan surat tersebut atau oleh Pi.mpinan 
Unit Pengolah. 

10) Tanggal, diisi t.angga! diterima kembali (diisi 
oleh TU Unh Pengolah). 
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Contoh Lembar Disposisi yang telah diisi. 

DEPARTEMEN AGAMA R. I. 
SEKRETARIAT JENDRAL 

lndeks : 

Tangga l /}.;om or 

As al 

I si Ring.ka s 

Ditenma Tang.gal 

Tang_12al penyelesa1an . 

lsi disposisi: 

Kepada: 

LEMBAR DISPOSISl 

Kade : · K~ 07 j 

~~- ~~~ ... ~.J'~:.. n_;_o €/1..f>O// J'f! 
v 

. aS~ ... .-:i'/N .$~:.-"1 .. /,-~. 
~~-..( ~ p"--· ~ ... K...-.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ,...., /) 

·--~.: .. ~_~« ................. .. 

Diteruskan kepada : 

1 . 

2. 
3. 

Sesud.ah digunakan harap Stgera dikembalikan · 

Tanggal: ............................................................................................................... 
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e) Kepala Un.it Pcngola.h sctcl.ah mcngisi kolom 
tanggal penycles.a.ian, isi disposisi dan diterus
kan kepada, mcneruskannya kepad.a Pelaksana 
Pengolah mclalui Tata Usaha Unit Pengolah. 

n Tata L:saha Cnit Pengolah menyimpan Lembar 
Disposisi II dalam tickler file berdasarkan 
tanggai penyelesaian surat. 

Dalam contoh pengisian Lembar Disposisi di 
atas. tanggal penyelesaian diberikan pada cang
gal 7-9- I 9 81. jadi Lem bar Disposisi JI oleh Ta
ta Csaha Cnit Pengolah disimpan dalam Tickler 
file di belai<ang ca:iggal sekat tanggal 7-9-1981. 

Contoh Tickler File. 

dst \ 
I \.L-\RET 

\ 
' \ 

I p EB R C.-\ R I ' 

/ J.-\Nu.-\Rl \ 
'130\ 131\ 

\I ~ 8 V "'0 

26 \) 
-

I '\. 
27 :s ....; ~4 \ I : 1 y ... , v 23 

I 19 v· '"\I"'. ' _v 'I \ 'I Vl6v I; 18 
( \3 v 14 I 5 

I 1: \ 
\ v 10 v \... ., v 9 1 r I I 8 

J4V v \ 6 ~-/ 
., 

3 
/ 

SEPTEMBER \ 

Contoh Tickler File dan Kotak Kartu Kendali dapat dili
hat pada gambar di halaman 68 a. 
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Penerimaan 
Surat 

BA(;AN SURAT PENTING MASUK 

UNIT KEARSU>,\N 

Pengarahan 
Surat 

Pen cat a tan 

Surat 

r-- -

GJ 
KK 

Pcnalaan 
Arsip 

- - ----
r---

0 
K 

UNIT rEN(;OLAll 

Tata Usaha Pimpinan 

K K L ll L I> 

I, I 

JI I 

--' I 
I 

.-- - J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

c 
I 
1-- - r- -----~-

I 

8 0 
KK D 

Pelaksana 

LID 
I 
' ____ .. 



b. Surat penting masuk yang memerlukan kebijaksanaan 
Menteri a tau Sekretaris JendraL 

1) Unit Kearsipan Sekretariat J endral. 

a) Infonnasi sura t dicatat pada Kartu Kendali 
(KK) rangkap 3 dengan kolom Pengolah diisi 
~enteri atau Sekjen. kecuali kolom Kode dan 
indeks Berkasnya. 

b) Menyarnpaikan sura t berikut KK l. I I dan I II 
kepada Tata Usaha (TU) Menteri a tau Sekjen: 

c) Menerima kembali KK I setelah diparaf sebagai 
tanda terima surat dari TU .\1enteri atau Sekjen. 

d) Menenma KK II (pencatat) jika surat ditujukan 
ke satuan organisasi/kerja di luar Setjen dan 
menghapuskannya setelah dicocokkan kolom 
pengolahnya dengan k~lom Pengolah pada 
KK I. 

2) Tata usaha Menteri atau Sekjen: 

a) ~enerirna sura t berikut KK 1. II dan I II: 
b) Memaraf KK I dan mengembalikannya kepada 

pencatatan surat di Unit Kearsipan serta me
nyirnpan KK II dan III dalam kotak Kartu Ken
dali sebagai sarana kontrol sementara surat di
proses .\1enteri atau Sekjen: 

c) Melampiri surat dengan Lem bar Disposisi l LD I 
rangkap 2 yang telah diisi kolom-kolomnya ke
cuali kolom Kode dan lndeks Berkasnya dan 
menyampaikannya kepada Menteri atau Sekjen. 

d) Setelah surat diproses !vlenteri atau Sekjen, 
maka: 

( l ) Apabila disposisi !vlenteri _atau Sekjen ditu
jukan ke Biro-Biro1 Pusdiklat, maka surat 
berik ut LO I dan II serta KK ll dan I II di
serahkan kepada TU Biro/ Pusdiklat. dan 
rnenerima kembali LD II setelah diparaf 
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sebagai tandB -terirna surat dari TU Biro/ 
Pusdi.Jdat serta menyimpannya berdasark.ln 
krono)ogl:s tanggal nama Biro/Pusdiklat 
yang dituju. 

<:!) Apabila dalam hal ini Menteri yang mendis
posisi dan ditujukan kepada Sekjen. maka 
surat berikut LD I dan II serta KK II dan 
III diserahkan kepada TU Sekjen. dan me
nerirna kembali LD II setelah diparaf se· 
baga1 tanda terima surat dari TL" Sekjen 
serta menyimpannya berdasarkan kronolo
gis tanggal. 

(3) Apabila disposisi Menteri atau Sekjen di· 
tujukan kepada Satuan Organisasi di luar 
Sekretariat Jendral, maka surat berikut LO 
I dan II diserah.kan kepada Unit Kearsipan 
Satuan Organisasi yang bersang.kutan dan 
menerirna kembati LD II setelah diparaf 
sebagai tanda terima sura t dari Sa tu an Or· 
ganisasi yang bersangkutan. 
LD II yang telah diparaf tersebut di atas di· 
gabungkan dengan KK I II dan dis1mpan 

berdas.arkan kronologis tanggal narna satu
an organisasi yang dituju. Untuk KK II 
dikirimkan ke Unit Kearsipan Setjen Pen
catatan Surat).setelah kolom pengolahnya 
ditambahkan dengan narna Satuan Organi
sasi yang dituju (sesu.ai dengan disposisi yang 
ada). Setelah nama Unit yang dituju di· 
ca tat pada KK I, KK II terse but dapat di· 
hapuskan (oleh Pencatat Surat). 

3) Tata Usaha Unit Pengolah: 

a) Tata Usaha Biro/Pusdiklat: 

(l) Menerirna surat berikut LO I dan II serta 



KK ll dan KK Ill; 
(2) Memaraf LD II dan mengembalikannya ke

pada TU Menteri a tau Sekjen: 
(3) Menarnbahkan pad a kolom Pengolah (KK 

II dan Ill) yang telah diisi Menteri atau 
Sekjen dengan nama Unit Pengolah sesuai 
dengan di.sposisi yang ada pada LD serta 
mengis1 kolom Kode dan indeks Berkas
nya: 

(4) Menyerahkan KK I I ke Penataan Arsip dan 
menyUTipan KK III dalam Kotak KK III 
sesuai dengan kode klasifi..kasinya: 

(5) Melampirkan surat (beserta LD I yang telah 
didisposisi Menteri a tau Sekjen) dengan l 
lembar LD baru/la (yang telah diisi infor
masinya sesuai dengan LD I) dan menyam
paikannya kepada Pimpinan Unit Pengolah: 

(6) Proses selanjucnya s.ama seperti proses Su
rat Penting Masuk. 

Catatan : 
Fungs1 a tau kegunaan LD baru (Ia 1 sama 
dengan LD II. 

b) Tata Usaha Sekretaris Jendral: 

( 1) Menerima surat berikut LD I dan II serta 
KK IJ dan III dari TC Menteri: 

(2) Memaraf LD II dan mengembalikannya ke
pada TU Menteri; . 

(3) Menyirnpan KK II dan III sementara surat 
diproses oleh Sekjen. 

( 4) Melampirkan surat (beserta LD I yang tel ah 
didisposisi Mcnteri) dengan I lembar LD 
baru/la (yang telah diisi inforrnasinya se
suai dengan LD I) dan menyampaikannya 
kepada Sckjen; 
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(5) Proses selanjutnya sarna scperti pada nomor 
1) - d);(l) atau t3) 

Cata tan: 
Fungsi a tau keguna.an LO baru (l/a) adalah 
sama dengan LD 11. 

c) Unit Organisasi di luar Sekretariat Jendral: 

Unit Kearsipan: 
( l) Menerima surat berikut LD I dan II arau 

LD I dan la dari TU Menteri atau TU 
Sekjen ~ 

(2) Memaraf LD II atau Ia dan mengembalikan
nya kepada TU Menteri atau TU Sekjen; 

(3) Proses selanjutnya sama dengan proses 
Surat Penting Masuk yang memerlukan 
kebijaks.anaan Pimpinan Unit Eselon I me
lalui Sekretaris. 

Cata tan: 
Fungsi atau kegunaan LD la aJalah sama 
dengan LD II. 



~ 
U'I 

BAGAN SURAT PENTIN<.; MASLK YANG MEMERLUKAN 
KERIJAKSANAAN MFNTERl/SElUEN DAN OITUJUKAN 

ICE UNIT KERJA l>I LINGKUNGAN SEKRETARIAT 
JENl>ERAL 

------------~- ·- - ------ ·---· ----- --· - --
UNIT KEARstPAN MENTEHl/Sl·.KJFN UNIT PENc:;.OLAll 
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BAGAN SURAT rENTING MASUK YANG MEMERUJKAN 
KEHIJAKSANAAN MENTEIH DAN SFKRETARIS JFNDERAL 
------ ----------· 

UNIT KEi\RSIPi\N ~ffNTEHI SFl<HETi\HIS JENIWRi\L UNIT PP.NGOLAH 

Pcncal:al:in mral Pcn:it~n i\rs.ip Tah llsaha Mentor I Sckjcn Tata Utah.I 

K K 

I 
I 
I 
I 

r---

EJ 
~ 

0 
K K K K 

----1-- . --- -----+------
I< K 

--r=-=--

I 
I 

I< K LD LD 

I 

B 
I 

- - --1'- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- I J 

[l;,J I •:I- - - -- -- - d ,-.~~ -
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"A(;AN SlJnAT Pl·N I INC MASlJK YAN(; Ml:Ml:RLUKAN 
KHUJAKSANAAN MENTUU/Sl·:KJFN l>AN IHTllJUKAN 

KE UNIT onc;ANISASI DI LUAR SEKRETARl<\T 
JEN l>EfV\ L 

---------------
UNIT Kh\HSll'/\N ~1-.TJl:N 

Pc1u.:alal<i" sura I 

-- - ---- - .. 

·1 ;11.1 I l.,.1ha 

KK 

1 
I 
I I 
I I 

r- - - -- - -
-~J II r 

I Ill r---
f"' ~ 

I 
I 

Mc11lcri/Sek1en 

ID 

lJTl.ll KL/\R. I AN 
DI LUAR SfTJEN 

Pcnerimaan surai 

l. 0 

I 
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I r- ---··-------------
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c. Surat pen tin& masuk y aJ11 memerlukan ke bijaksanaan Sekreta
ris atau Pimpinan Unit Esclon I mclalui Sekrctaris: 
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1) Unit Kearsipan: 
a) Pencatatan Surat: 

lnfonnasi surat dicatat pada Kartu Kendali tKK) 
rangkap 3 dengan kolom Pengolah di.isi Sekreta· 
ris atau Sekretaris/Pimpinan Unit Eselon I. kecua
li kolom Ko de d an Indeks Berkasnya: 

b) Petugas TU untuk Sekretaris/dan Pimpinan Unit Ese
lon I: 

(I) Memaraf KK I dan rnengernbalikannya kepada 
Pencatatan Surat, serta menyimpan KK II dan III 
daJam kotak Kartu Kendali sebagai sarana kon
trol sementara surat diproses .Sekretaris/dan Pim
pinan Eselon I; 

C) Melampiri surat dengan ]em bar Disposisi ( LD) rang· 
kap : yang telah diisi kolorn-kolomnya kecuali 
kolom Kode dan lndeks Berkasnya dan mer.yam
paikan kepada Sekretaris/dan Pimpinan l.Jnit Ese
lon I: 

(3) Menerima kernbali surat berikut LD yang telah 
didisposisi dari Sekretaris/dan Pimpinan Unit 
Eselon I serta rnenggabungkan kernbali dengan 
KK II dan III; 

( 4) Menyarnpaikan surat berikut LD I d:m II serta KK 
II dan III kepada TU Unit Peng0iah, dan mene
rirna kembali LD II setelah diparaf sebagai tanda 
terima surat dari TU Unit Pengolah dan menyim
pannya berdasarkan kronologis tanggal nama 

Unit Pengolah yang dituju. 

~) Tata Us.aha Unit Pengolah: 
a) Mcnerirna surat berikut LD I dan II serta KK II dan III: 

b) Mcrnaraf LD II dan mengembalikannya kepada Petu-



gas TU Sekretaris/Pimpinan Unit Esckm I. 

c) Menambahkan pada koJom Pengo)ah pada KK Il dan 
III yang tclah diisi 'Sekretaris/dan Pimpinan Unit 
Eselon I • dengan nama Unit Pengolah sesuai dengan 
disposisi yang ada pada LD serta mcngisi kolom Kode 
dan lndeks berkasnya: 

d) Mengembalikan KK II ke Penataan Arsip di Unit Ke
arsipan dan menyimpan KK III dalam kotak KK se
suai Kode Klasifikasinya: 

e) Melam.pirkan surat (beserta LD I yang tclah didispo
sisi Sekretaris/dan Pimpinan Unit Eselon I) dengan 
J lembar LD baru/la (yang diisi inf orrnasinya sesuai 
dengan LD I) dan menyarnpaikannya kepada Pimpin
an Unit Pengolah. 

f) Proses selanjutnya sama seperti surat penting masuk. 

Catalan: ( 1) Fungsi atau kegunaan LD baru (la I adalah 
sama dengan LD II. 

(2) Bila yang menjadi Unit Pengolah Sekreta
riat. maka Sekretaris menjadi Pimpinan UP 
dan Petugas TU Sekretaris bertindak seba
gai TU.UP. 
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d. Surat Pcnting Keh.&ar. 

I) Net surat yang sudah ditandat.angani oleh Kepala Unit 
Pengolah, disarnpaikan kepada Tata Usa..ha-Unit Pengolah 
untuk dicatat pad.a Kartu Kendall. 

~) Contoh surat penting keluar. 

DEPARTEME?' AGAMA RI. 
SEKRETARIA T JENDERAL 

Jl. M.H. Th.amrin 6 Telp. 324509 
JAKARTA 

Nomor : B II/3-a/ 3000/ 1981 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Perihal : Permohonan bantuan tenaga 

Jakarta, 3 September 198 l 
Kepada 

Yth. Direktur Jenderal Pembinaan 
Kelembagaan Agama Islam 
Jakarta 

Dengan hormat, 
Memenuhi surat Saudara tanggal 29 De

sember 1990 Nomor E/790/1990 perihal terse
but pada pokok surat, bersama ini kami menya
takan tidak berkeberatan atas pemindahan 
Sdr. Baihaqie dari Biro Keuangan ke Bagian Ke
uangan Sekretariat Ditjen Pembinaan Kelemba
gaan Agama Islam Departemen Agama. 

Demikian untuk dimaklumi adanya. 

A.n. Sekretaris Jenderal 
Kepala Biro Kepegawaian 

ttd 

Nip. 
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3) Penc.atatan surat keluar pad.a Kartu Kendali 

a) Menentukan isi ringkas dalarn ha) ini ialah 
"Persetujuan pemindahan a.n. Sdr. Baihaqie ·•. 

b) Kade klasifikasinya, KP. 07.5 
c) Tangga), Nomor urut d.an tanda M/K 

TanggaJ surat diisi ta.nggal 4 September J 981 
Nomor urut diisi misalnya 3000. 
Tanda M/K. karena ini surat keluar. maka 
huruf K yang dilingkari M /(K ). 

d) lndeks berk.as diisi dengan pemindahan. 
e) Llmpiran diisi dengan 1 (sa tu) berkas. 
f) Dari diisi dengan Sek.retaris J enderal Departe

men Agama. 
g) Ke pad a diisi dengan Direktur J enderal Pern bi-

naan Kelembagaan Agarna Islam. 
h) TanggaJ diisi tangg.al surat 1 Septem bcr 1 98). 
i) Nomor surat diisi dengan Bl 113-a/3000/1981. 
j) P~ngolah diisi Biro Kepegawa1an. 
k) Catatan bila diperlukan dapat dilsi. 



I ndeks Berkas : 

ls1 r1ngkas : 

4) Cont oh Kartu Kendall Surat Kcluar yang 
diisi. 

sudah 

£~a..{---. I 
Tgl. ~-"hJYM/(K) 
No. Urut ~000 I Kode: f'C",P O/ . .r 

I Lampiran_:~~/_{_J_az_y~"-~~----.-~~~~~~~~~ 
I Dari : cl~~ V',:; ---'••~ 
I a!iy-~~~ f/'~ 

Tanggal 

Pen go lah : 

Catatan : 

,B..C..-U 4~~ ......__ I Paraf · 

5) Penyampaian kepada Unit Kearsipan. 

- Surat, pertinggal bersama KK I, II dan III di
sampaikan kepada pencatat (Unit Kearsipan l 
untuk diproses. 

- Surat. pertinggal dibubuhi cap dinas. 

- Surat asli dis.ampaikan kepada petugas pengirim-
an untuk dikirim kepada alamat yang bersang
kutan. 

- Di balik pertinggal dibubuhi Cap tanggal dan jam 
penerimaan di Unit Kearsipan (Pencatat Surat) 
dan dikembalikan berikut KK III (setelah di
parap) kepada TU. Unit Pengolah. 
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- Di TU. UP. KK III disimpan dalam kotak KK rII 
sed.ang pertinggalnya disimpan dalarn folder 
surat. Kalau surat te~ebut merupakan jawaban 
surat masuk penyimpanannya digabungkan: 
pertmggal digabung dengan surat masuk dan KK 
Ill digabung dengan KK III surat masuknya. 

BAGAN PROSES SURAT PEJSTING KELUAR 

U'.'-JIT KEARSIPA\i 
L'SIT PE~GOLAH f-----~------~,.---~----

enataan 
ars1 Pen~arah 

Pertin al 
asli 

KK 

r-----~---- -------
1 

" G Pertinggal 

KK 
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Pencatatan surat 

I 
I 
I 

+ 

~ 
KK 

Pertin al 
asli 

KK 

-- -, 
1 
I 
I 

' 0 
KK 

Pengiriman 



c. Surat Biasa Masuk. 

1) Surat biasa masuk dicatatkan k~ dalam lembar 
Pengantar rangkap 2. 

2) Di dalam sebuah Lembar Pengantar dapat dicarat 
bebcrapa buah surat biasa untuk satu unit pen~olah. 

3) Sesudah surat-sur:n masuk dicatat ke dalam Lt."m
bar Peng::rnt ar rangkap 2 kemuJian dikirimkan kt." 
Unit Pengolah ~ ang bersangkutan. 

4 J Sesudah Lembar Pengantar djterima 1.fan ditand.3-
tangani oleh TL Unit Pengolah. maka Lem bar 
Peng:antar ke l dikembalikan k~ Unit Kerasipan 
sebagai s.arana kontrol {di Pencatatan Surat) kemu 

dian Lem bar Pengantar J J tinggal bersama sura r
suratnya di l)nit Pengolah. 
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S) Conteh Surat Biasa Masuk. 

PT. CITRA JAY A ABADI 
JI. Kebon Sirih Barat Dalam I 9A 

JAKARTA 

Nornor: 0~4 CJA·J 981 
Lamp. I 0 (sepuluh) eks. 
H a 1 KALENDER TH. 1982 

Dengan hormat. 

Jakarta. 3 0 Agustus l 981 /1982 

Kepada 

Yth. Bapak 1'epala Biro 
Perlengkapan Depar
ternen Agama 
JI. MH. Tharnrin no.6. 

JAKARTA 

Bersama ini kami sarnpaikan kepada Bapak J 0 (Se

puluh) eksemplar Kalender tahun 1982 untuk dapat 
dipergunakan seperlunya. 

Demikian agar rnenjadi rnaklum. 

Direktur, 

ttd. 

Ahmad Sulitiyo 



6) Keterangan-keterangan yang h.arus dicata t pada 
lembar Pengantar : 

a) Nomor urut diisi angka urut. 
b> ''Asal sura1·· diisi nama pengirim surat. yaitu 

PT. Citra Jaya Aba$.li. ''Dltujukan kepada" 
dicoret. 

c) Tanggal. ::\om or diisi tanggal nomor sura t. 
yaitu ~8 Agustus l 981 .Nomor 024/CJA; 
1981. Pada kolom ini dapat pula diisi dengan 
nomor urut dan Unit Kearsipan. yaitu ( l 500). 

d) Perihal diisi perihal yang terkandung dalam 
surat yaitu Kale11der tahun 198~. 

e) Keterangan diisi dengan keterangan-keterangan 
yang dipandang perlu misalnya kode Klasifikasi 
dan juga tempat untuk paraf tanda terima bila 
dalam 1 lembar pengantar yang menerima 
be.bera pa sa tu an organ.isasi. 

f) Unit Pengolah diisi Biro Perlengkapan sesuai 
dengan tujuan surat. 

g) Disampaikan pukul dan tanggal diisi dengan 
saat surat di ca tat pada )em bar pengantar yaitu 
'09.00 tanggal 30 Nopem ber l 98 l. 

Contoh Lembar Pengantar Surat Biasa yang sudah 
diisi. 
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LE!\-tBAR PENGANTA R SURAT BIASA 

Disarnpat.kan Jam OJ' ,..w't~ 
Tang?al >c/~/ '9P/ 

L'rut 
Asal Surat 1 Di1wr•1liiaR I Tan~pl I 

;·,Jl'•Qll •) "\omor 
Ke1erangan 

I 
I r?.T e~~ ! ~/i/!/ 

Diterima pukul 

M~· 1· ot.yrv71 
/f!I 

(tHIOj 

I 
Tanda tangan penerima 

Sama terang 
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h) Ukuran. Lem bar Pengantar Surat Biasa. 

(1) lJkuran quarto (~S x: I Cm). 
(~) Ukuran 11: folio ( ~ 1 x l 6 Cm). 
(3) Ukuran 1 -~ folio (J 5 x 10 Cm). 

Keterangan tambahan (Lem bar Pengantar Surat) 

Lembar Pengantar Surat dapat juga digunakan 
untuk rnengantarkan satu macam surat dari satu 
unit ke beberapa unit/orang atau ilntuk menyam· 
paikan bermacam-macam surat dari urut penyalur 
ke beberapa unit. orang yang akan menerima. 

Dengan ca ta tan, hanya meng,gunakan satu lem bar 
pengantar Oem bar ke I a tau ke II sama saja ): 



dengan demikian si penerirna tida.k mendapat tem
busan I em bar pengantar. 

Caranya: 
- Kolom Unit Pengolah diisi pengirim/penyalur 

sura~. 

- "Asal Surat" dicoret: kolom ,.ditujukan kepada .. 
diisi unit/orang yang dituju. 

- Bila suratnya bermacam-macarn, dalam kolom 
.. tanggal/Nomor" dan ··Perihal" dapat diisikan 
juga hal-hal yang perlu untuk memperjelas inden
titas surat. 

- Kol om "Keterangan" digunakan untuk tern pat 
tanda tangan dan nama terang sipenerima surat. 

7) Penyampaian Surat Biasa ke Tata Usaha Unit Peng
olah.. 

a) Surat-surat bersama . Lem bar Pengantar (LP) 
rangkap 1 disampaikan kepada TU Unit Peng
olah, LP I setelah diparaf oleh TU Unit Peng
olah disampaikan ke Unit Kearsipan (PEN
CA TAT) sebagai tanda terima dan sarana 
kontroL 

b) LP JI disirnpan olch TU Unit Pengolah secara 
kronologis. 

c) Surat diproses scsuai dengan kcperluannya. 
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Penerimaa.n 
Surat 

~ 

BAGAN PROSEDUR SURAT BIA.SA MASUK 

UNIT 
Peng;uaiun Penc.ataun Penataan PENGOLAH 

Surat Surat Ar sip 

...... ~ ~ I I 
I I 

LP I I I LP 

I 
I 1 

I I I 
' I I 

I 
I I 

,----r--------t~ ; 
[Q 0 

LP LP 

8) Pengurusan surat di Unit Pengolah. 

Pengurusan di.serah.kan kebijaksanaan masing-r:ia
sing Unit Pengolah. 

f. Surat Biasa Keluar. 
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1) Net Surat beserta pertinggal yang sud.ah ditar.da
tangani clisampaikan kepada TG Cnit Pengola.l; 
untuk di ca tat pada Lem bar Pengantar rang.J.(ap :. 

2) Pencatatan surat biasa keluar pada Ltm bar Pen£· 
antar (LP) tidak berbed.a dengan pencat~tan 

sura t masuk. 

3) LP II setelah diparaf oleh \;nit Kearsipan, di.kirim
kan ke TU Unit Pengolah sebagai tanda teri..'Tla 
dan _proses selanjutnya s.ama dengan proses surat 

penting keluar. 

~) LP I disimpan di Pencatat (Unit Kearsipan) 
sebagai saran.a kontrol. 



5) Conteh Surat Biasa Keluar. 

DEPARTEME~ AGAMA RI. 
SEKRETARIAT JENDERAL 

JI. MH Thamrin ~o. 6 Telp. 3 ~4509 
JAKARTA 

Norn or 
Lampiran 
Perihal 

B IV/107/1990 

Ucapan terima kasih 

Dengan hormat. 

Jakarta, 5 Desember I 990 

Kepada 
Yth. Direktur PT. C ITRA 

JA YA ABADI. 
JI. Kebon Sirih Dalam 
19 A 
di Jakarta. 

Dengan ini kami beritahukan bahwa l\.iri.'1lan 
Saudar2 l 0 lsepuluh) buah Kalender tahun 198: s:-b2-
gaimana surat pengantar Sa udara nomor 024 CJ A I 9b l 
tanggal 28 Agustus I 981. telah kami cerim2 dc>ngan 
baik. 

Atas kl.Tirnan Saudara tersebut. kam1 ucapkan 
terima kasih. 

A.n. Sekretaris Jenderal 
Kepala Biro Perlengkapan 

ttd 
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BAGAN PROSES SURAT BIASA KELUAR 

l.!SJT 
UN IT KEARSJPA!'\ 

PE~GOLAH Peng.arahan Penc~nat an Penataan Pen~riman 

Surat Sura< . .\!sir Sur;it 

I 
I Perting,gal . I Perting£al I 

~asli ~ asli c::J 
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LP t 
I LP I 

t I 
I I 

1- 1 ( rr t I . 
I • t 

t I I 

EJ·---- _, __ J 1 --------· I 
1 

t I . --------- _i_ _________ j 

' GJ 
LP 

g. Surat Rahasia,'Tertutup Masuk. 

l) Surat rahasia/tertutup rnasuk dicatat dalarn Lem
bar Pengantar (LP) rangkap ~-

~) Cara pencatatan. 
a) Pencatat rnengisi Lembar Pengantar (LP) rang

kap ~-
b) Keterangan-keterangan yang di ca tat terdapat 

pada sampul kedua. 

3) Penyampaian surat rahasia/tertutup kepada T1J 
Unit Pengolah. 

a) Surat bersarna Lem bar Pengantar (LP) rangkap 
~ disarnpaikan kepada TU Unit Pengolah yang 

bersa.ngkutan. 
b) LP I setelah diparaf oleh TU Unit Pengolah 



h Surat Rahasia /Tertutup Keluar. 

UNIT 

1) Surat yang dalam sampul teriutup den~an alamat. 
nomor dan tanda kerah.asiaannya di ca tat dalam 
Lem bar Pengantar (LP l rangkap :. 

b) Pencatatan surat rahasia,:tertutup keluar tidak 
berbeda dengan surat rahasia/teriutup masuk. 

3) Lembar Pengantar (LP J l disampaikan di Unit 
Kearsipan (Pencatat ). Lem bar Pengantar (LP) I1 
disimpan di TL Unit Pengolah. 

BAGAJS PROSES SURAT RAH ASIA KELUAR 

U:t\IT K EARSIPA~ 

PENGOLAH I Pengarahan 
Sura1 

Pencatatan 
Surai 

II Penataan I 
Arsip , 

Peng.irimar1 
Sura1 

LP ' LP I 

(?~: 1G~1"--) I -LJ 
I . 

.- ____ L __________ j- m rt\ 
GJ I i I 

LP I I LP 

1. Pengurusan Surat Masuk yang langsung diterima Unit 
Pengolah. 

Dalam hal yang mendesak dan terdapat sura1 rnasuk 
yang langsung diterirna oleh Unit Pengolah, maka TC 
Unit Pengolah rnelakukan pencatatan pada Kartu Ken· 
dali rangkap 3 atau Lembar Penganta.r Surat Biasa 
maupun Rahasia rangkap ~ sesuai dengan sifa t surat
nya. 
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1) Surat Penting. 
- Surat dicatat pada Kanu Kendali rang.kap 3 dan 

diisi keseluruhan kolom-kolomnya. 
- Kartt: Kendali I dan II disampai.kan kepada Unit 

Keusipan sebagai pemberitahuan Jan sarana 
pengendalian. 

- Kartu Kendali JIJ tetap berada pada Tata Usaha 
Pengolah bersama suratnya untuk dilakukan 
Pengurusan lebih Janjut. 

2) Surat Biasa. 
- Surat dicatat pada Lem bar Pengantar Surat Biasa 

rangkap .: dan diisi kolom-kolomnya. kecuali 
kolom Disampaikan pukul dan Tanggal penyam
pa1an. 

- Lemear Peng2ntar SuTG.t Biasa I disampaikan ke 
Unit Kearsipan sebagai pemberitahuan dan 
pengendalian. 

Lembar Pengantar Surat Biasa II bersama suram:a 
berada di Tata Usaha L;nit Pengolah untuk dilak:.i
kan pengurusan Jebih lanjut. 

3) Surat Rahasia/Tertutup. 
- Surat raha.sia/tertutup dicatat pada Lem bar 

Pengantar Surat Rahasia rangk.ap '2 dan diisi 
kolom-kolomnya kecuali kolom Disampaikan 
Pukul dan Tangg.al penyampaian. 

- Lembar Pengantar Surat Rahasia I disampaikan 
kepada Unit Kearsipan sebagai pemberitahuan 
dan sarana pengendalian. 

- Lcmbar Pengantar Surat Rahasia II bers.a..ma 
suratnya bcrada di Tata Usaha Unit Pengolah 
untuk dilakukan pengurusa.n lebih lanjut. 



dikembalik.an ke Unit kearsipan (Pencatat) 
sebagai tanda terima clan sarana kontrol. 

c) LP II dlsimpan oleh TU Unit Pengolah secara 
kronologis. 

BAGAN PROSED UR SURAT RAHASIA MASUK 

lr'IT 
Penerimaan Pengarahan Pencatatan Penataan PEN GO LAH 

Surat Surat Surat Ar sip 

LP LP 

~ ~ ~ L:]:: 
I I 

I I 

I I 

I I 
r - --

,_ ______ -------- ; 
I .; • 

[] GJ 
LP . LP 
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DEPAATEMEN AGAMA R.1. 
SEKRETARIAT JENDRAL 
JAKARTA 

LEM BAR PENG ANT AR SU RAT RAH ASIA 

Unit Pengolah Disan:ipaikari p ukul: ..... . 

64 

Asa.I Surat ·Oitujukan 
Kepada 

Tang.gal 'Nomor 

Tanggal ..................... . 

l\.eterangan 

Diterima pukul : ............................... tanggaJ ............................ . 

T and:a T angan P~nerima ......................................................................... . 

~ama Terang ......................................................................... . 



Papan 
tang
gal 

Gu nan ya 

Bahan 

Bagian 

I. Kotak 

GAMBAR TICKLER FILE 

II I II IV v VI 

Untuk menyimpan Lem bar Disposisi 
(LO.) ke II. dapat juga untuk me
nyirnpan Lem bar Peminjaman Arsip. 

c I bulan 

Dari karton tebal. triplek, kayu, A\. - C \j 
plastik, kaJeng, besi baja dll. . L!----
I.= Kotak, II.= Papan Tanggal (31 lernb. J I. Kotak 
III.= Papan Bulan ( l ~ lembar). 
Ukuran bagian dalam: A -- B = 16:50 cm. 
B -- C = 36 cm.: C -- D = 26 cm.; B -- E = 19 cm. 

II. Papan Tanggal : (dalam posisi berdiri) berukuran: Tinggi = 
25.50 cm,: datar/lebar = I 6,50 cm,; Pada bag!ar. atas 
papan ada tonjolan (tab), tinggi = 1,50 cm. datar = 
2,75 cm. Letak/kedudukan tab bergeser dan kir: ke 
kanan. 
Ada 6 macam tab (satu lembar papan dibagi 6) 
Papan dengan tab ke I, II, III, bila dibalik menjadi pa
p an dengan tab ke IV, V, VI. 
Jumlah papan tanggaJ = 31 lembar, disusun menjadi 
6 saf. Tiap saf (lapis) terdiri dari 6 macam papan ber
tab ke I - II - III - IV - V - VL Saf ke 6 hanya 
berisi selembar papan tab ke I unruk tempat angka 
tanggal 31. Setelah papan-papan itu disusun men
jadi 6 s.af dan masing-masing tab-nya diberi tanggaL 
terlihat susunannya seba.gai berik"Ut: 
Saf ke-1 berisi tanggal: 1 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6. 
Saf ke-2 berisi tanggal: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - J 2. 
Saf ke-3 berisi tanggaJ: 13-14-15-16-1'7-18. 
Saf ke-4 berisi tanggal: 19-20-21-22-23-:4. 
Saf ke-5 berisi tanggal: 25-26-27-28-29-30. 
Saf ke-6 berisi tanggal : 31. 
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III. Papan nama bulan (dalam posisi berdiri berukuran): Ting
gi = 24 cm; datar = I 6,50 cm. Pada bagian atas te~ 
ngah ada tab dengan ukuran: Tinggi = 2 cm dan da
tar = 6,50 cm. Jurnlah papan bulan = 12 untuk: 
JANUARI s/d DESEMBER. Bulan yang sedang 
berjalan ditempatkan di depan, di belakang papan 
tanggal. 

GA~BAR KOTAK KARTU KENDALi 
Badan dari: karton, plastik, triplek, kayu. kaleng, besi baja dll. 

c 

Sekat KK. sebelum dipotong Tabnya. 

•....---.......... --......-------~ 
I 2 1 3 

b~=-_....._ _______ ---'-~---1 
Ukuran: 
a-b = tab (tonjolan) = 1,4 cm 
a-c = 10,4 cm. 
c-d = 15 cm, 
a-e = dibagi 4 untuk ukuran 

sekat. 
1 = Sekat I; 3 = Sek at III 
2 = Sekat Il; 4 = Folder. 

• 
·------------J 

Folder K. K. 
Bahan dari karton manila. 
Ukuran: 
Panjang (a-f) = 15 cm. 
Le bar (a-b-c) = 2 x sekat + 
0,5 cm untuk lipatan = :2 x 
l 0.4 + 0,5 = :23.3 cm. 

c 

0 ....._ ___________ ........ b 
~~~~;~~~~:~===~~· 

Sekat I 
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Cara melipat 
e dipertemukan dengan a 
d dipertemukan dengan f 
b-e tempat melipat yang 

mem benruk dua sudut 
dengan lebar 0,5 cm. 

ci--~~----------d 



Sekat II bila dibalik 
menj adi sekat lll. 

CATATAN: 

UK URAN Kot.ak Kartu Kendali: 
A - B = 10 Cm. 
B - C = 40 s/ d 5 0 Cm. 
C - D = 12 Cm. 
E - F = ± 5 Cm dari bagian 

atas Kotak diberi lu
bang atau digergaji da
ri atas ke bawah dengan 
jarak tiap ± 5 cm un
tuk tempat tusukan 
atau plat penjepit Sf· 

kat dan folder. 

1. Sekat dan Folder besar bentuknya sama dengan Sekat dan 
Folder kecil, hanya beda ukurannya. 

2. Fungsi KK II dan KK III adalah : 

a. KK III sebagai bukti penyerahan KK II ke Penataan arsip. 
Caranya Penataan Arsip yang menerima KK II memarap 
pada KK III tersebut (pada belakangnya). 

b. KK III sebagai bukti penyerahan surat pen ting yang lang
sung kepada Pelaksana UP (tanpa lembar disposisi). 
Caranya, Pelaksana yang menerima surat tersebut mema
rap KK III (parap yang pertama). 

c. KK III sebagai bukti pengembalian surat/berkas yang te
lah selesai diolah dari Pelaksana ke TU UP. 
Caranya, Pelaksana memarap KK III (parap yang kedua) 

d. KK III sebagai alat bantu pengingat bagi TU UP, ketika 
suratnya masih di Pimpinan UP. 
Caranya, ialah dengan memberi tanda misalnya huruf M 
pada KK III tersebut: Bila surat sudah turun dari Pimpin
an, huruf M diganti dengan huruf K. 

e. KK II sebagai alat bantu ingatan bagi TU UP atau sebagai 
bukti penyerahan surat ke Kepala Kantor. 
Caranya, ketika surat masuk yang menentukankebijaksa
naan Kepala Kantor, dirnaksukkan ke ruangan beliau KK 
II dan III disimpan sementra di TU UP. 69 
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Tandai KK II misalnya dengan huruf M pada kolom parap 
atau kolom catatan, sesudah surat keluar/turun, tanda M 
diganti dengan huruf K. Bila ruang Kepala Kantor ter
sebut ada yang menjaga, tanda/huruf M dan K diganti 
dengan pemberian paraf oleh si penjaga. 
Paraf pertama dilakukan ketika TU UP memasukkan/ 
menyerahkan surat dan paraf. kedua dilakukan ketika 
TU UP menerima kembali surat tersebut. 

f. KK II dapat untuk mengontrol arah surat dari Kepala 
Kantor sampai ke Unit Pengolah. 
Contoh di Kanwil : 
Pengolah : Ka Kanwil/BagSet. 

g. KK III dapat untuk mengontrol arah surat dari Unit Pe
ngolah sampai Pelaksana Pengolah bahkan dari Kepala 
Kantor sampai ke Pelaksanaan Pengolah. Contoh di 

Kanwil : 
Pengolah : Kakanwil/BagSet/Umum. 

KaKanwil/ Bid ura/Kemasj id an. 

3. Fungsi PPSB disisi lain. 
LPSB dapat digunakan tanpa rangkap (hanya selembar) 
baik dengan lembar I atau II baik untuk lingkungan Kantor 
maupun keluar Kantor (sebagai buku ekspedisi) baik untuk 
5atu atau beberapa surat kepada satu atau beberapa lnstansi/ 
Unit/Orang. 

Kelemahannya 
Bila dibandingkan dengan penggunaan LPSB rangkap 2 
(dua) penggunaan LPSB tanpa rangkap ini memiliki kele
mahan yakni : si penerima surat tidak mendapatkan tembus
an/bukti tanda terima (LPSB II) 



Keunggulannya 
Cukup mengguna.kan selembat LPSB untuk satu atau bebe
rapa alamat yang dituju sekaligus. 

Adapun caranya sebagai berikut : 
a. Kolom "Unit Pengolah" diisi dengan Unit yang menyam

paikan (mendistribusikan surat misalnya "Unit Kearsip
an '' atau untuk mengantar surat keluar Kanwil), kolom 
"Unit Pengolah" diisi misalnya Kanwil Depag/Kandepag. 

b. Kata-kata "Asal Surat" dicoret. Kolom "Ditujukan kepa
da" diisi dengan nama dan alamat lnstansi/Pejabat/Orang 
yang akan di.kiri.mi atau akan mengolah surat tersebut. 

c. Bila suratnya banyak dan bennacam-macam, asalnyapun 
dari berbagai tempat, maka kolom "Tanggal Nomor" dan 
kolom "Perihal" diisi dengan hal-hal yang dapat menjelas
kan identitas surat, misalnya diisi dengan nama dan ala
mat si pengirim surat atau diisi dengan nomor urut surat 
masuk/keluar dan seterusnya. 

d. Kolom "Keterangan" digunakan untuk tempat tanda 
tangan si penerima surat. 

e. LPSB tanpa rangkap ini dapat digunakan lebih Juas 
lagi misalnya, antara TU UP dengan Pelaksana UP. 

Caranya sebagai berikut : 
I) LPSB II yang diterirna berikut surat-surat biasa dari 

UK, oleh TU UP digunakan untuk meneruskan surat
surat terse but kepada para Pelaksana. 

2) Tiap Pelaksana yang menerima surat terse but mem
bubuhkan tanda tangannya (tanda tangan pertama) 
pad a kolom Keterangan LPSB II dan mengem balikan 
LPSB II tadi ke TU UP. 

3) Bila pelaksana telah selesai mengolah surat tersebut 
dan mengem balikannnya untuk disimpan di TU UP 
sebagai berkas arsip aktif, maka sebagai bukti pe
ngem balian, Pelaksana membubuhkan tanda tangan 
untuk ·yang kedua kalinya pada LPSB II yang ada 
di TU UP di belakang tanda tangan pertama. 
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BAB IV 

PENATAAN BERK.AS DAN PENEMUAN KEMBALI 





BAB IV. 
PEN AT AAN BERKAS DAN PEN EMU AN KEMBALI 

A. PENGERTIAN 

I. Penataan Berkas. 
Penataan Berkas adalah cara menata arsip kc dalam berkas 
dan mengatur berkas ke dalam susunan yang sistim_atis 
dan logis, dengan mempergunakan klasifikasi , indeks 
dokumen, indeks berkas (titel) dan tunjuk silang. 

2. Berk as. 
Berkas adalah himpunan arsip yang d.apat ditata secara 
dossier, rubrik atau seri : 
a. Dossier 

Adalah berkas arsip yang d.itata atas dasar kesamaan 
urusan a tau kegiatan. 

b. Rubrik 
Adalah berkas arsip yang di ta ta a tas dasar kesamaan 
masalah. 

c. Seri 

Adalah berkas arsip yang ditata atas dasar kesamaan 
jenis. 

3. Kotak Kartu Kendall. 
Adalah alat untuk menyirnpan Kartu kendali. 

4. Filling Cabinet 
Ad.alah alat untuk menyimpan arsip aktif/berkas kerja. 

5. Tickler file 
Adalah alat untuk menyimpan lembar cispc:sisi ke dua. 

6. Folder 
Ad2.lah alat untuk menyirnpan arsip/ka:rtu kendali dalam 
filling cabinet atau kotak kartu kendali. 

7. Sekat 
Adalah alat untuk pemisah dan petunjuk antara kelompok 
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rnasalah satu dcngan yang la.in sesua.i dengan pern bagian 
dalarn klasifikasi arsip. 
Untuk sekat kartu kcnd31i disamping sebagai alat pemisah 
dan petunjuk seperti tersebut di atas. juga dipakai sebagai 
pemisah antara kelompok wilayah/lnstansi yang satu 
dengan yang lain. 

8. l\.lasifikasi Arsip. 
AJalah pengelompokan arsip dengan permcian masalal1 
secara logis dJn sistimatis yan~ menJadi dasar penal;;2n 
berkas. 

9. l\.ode klasifikasi arsip. 
Adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang men· 
jadi 1anda pengenal rnasalah daJam bentuk huruf dan 
angka. serta menjadi sarana penuntun letak dokurnen 
arsip di tempat penyirnpanannya. 

l 0. lndeks 
Adalah tanda pengenal arsip. yan~ merupakan alat bantu 
unt uk penernuan kem ba Li arsip. 
lndeks dapat dibedakan : 
a. Indeks dokurnen/surat sebagai tanda pengenal doku· 

rnenisurat perlernbarnya: 
b. lndeks berkas. sebagai tanda pengenal berkas yang 

juga disebut titel. 

l l. Indeks rclatif ( daftar indeks) 
AdaJah daftar isi dari keseluruhan klasifikasi arsip yang 
disusun secara a bjad. 

l :. Tunjuk Silang 
Adalah alat bantu indeks yanf: menunjukkan adanya 
hubungan antara dokumen/arsip satu dengan yang lain. 
at.au anta.ra berk.as satu dengan berkas yang lain. 

B. PRINSIP PENATAAN BERK.AS 
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Penyimpanan arsip dinamis rnenganut prinsip gabungan yaitu 

antara desentralisasi dan sentralisasi. 



I. Prinsip desentralisasi 
Adalah prinsip di mana arsip aktif disimpan secara ter
pisah di masing-masing Tata lJsaha Unit Pengolah. 

Prinsip Sentralisasi 
Adalah prins1p d1 mana arsip in aktif disimpan secara ter
pusat di Unit Kearsipan Pusat dan disimpan sementara di 
Umt Kearsipan masmg-masing satuan organisasi/UPT sebe
lum dipindahkan ke Unit Kearsipan Pusat. 

C. TUJUAN PENATAAN BERKAS 
I. Menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat: 
2. Memperlancar pelaksanaan penyusutan arsip. 

D. UNSUR-UNSUR PENA T AAN BERKAS 
I. Klasifikasi dan Kode: 
"' lndeks. 

a. Indeks dokumen/surat: 
b. Indeks Berkas (Titel). 

3. Tunjuk Silang. 

E. KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE 

I. Klasifikasi A.rsip. 

a. Klasifikasi a.rsip adalah pengelompok.an arsip atas dasar 
perincian masalah dari pelaksanaan fungsi dan kegiatan 
Departemen Agarna yang disusl:lll secara logis dan sis
timatis. 
Fungsi dan kegiatan Departemen Agama dapat dibagi 
dua pok.ok kegiatan, yakni kegiatan fasilitatif yaitu 
kegiatan yang bersifat menunjang, dan kegi.a tan subs
tantif yaitu kegi.atan yang bernfat operasional. Masing
masing tertua~ da1am bentuk klasi.fikzsi arsip fasilita
tif dan substantif, yang masing-mtiing dibagi atas 
sejumhl ke~tan yang d.isebut pokok masalah. 
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l} Kl.asifikasi arsip fasilitatif. 
- Organisasi dan Tatalaksana (OT I: 
- Kehumasan (HM): 
- Kepegawaian CKP1: 
- Keuangan (KU) 
_ Hukum (HK) 

- Kesekretariatan (KS): 
- Pemeriksaan (PS l 
- Pene b ti an (TL). 

2) Klasiflkasi Arsip Substantif. 
- Perkawinan (PW): 
- Haji (HJ): 
- Pembinaan Agama (BA.l: 
- Pendidikan dan Pengajar<rn (PP). 

Tiap-tiap pokok rnas.alah diperinci rnenjad1 s;:-_iumlah 
Sub masalal1 apa'bila perincian klasifikasi arsip hanya 
sampai pada perincian ke dua saja. sedangkan sub 
masalah akan diperinci menjadi suQ-sub masalah apa
bila perincian klasifik2si arsip sarnp2i pada perincian 
ke tiga. Di rnana masing-masing perinc1an tersebu1 
nantinya akan dnuhskan pada sekat-sekat sesuai de
ngan perinciannya 

b. Kla.sifikasi arsip diperlukan sebagai sarana untuk meng
atur pernberkasan yang sistirnatis. logis dan untuk 
penempatan arsip kedalam berkas. h.iasifikasi arsip JUg8 
diperlukan untuk rnernudahkan menentukan lokasi 
arsip apabila diperluka.n. 

Kode Klasifik2si Arsip. 

a. Kode mernbedakan satu rnasalah dengan rnasalah yang 
lain dalam berbag:a.i jenjang, yang rnerupakan sarana 
penuntun letak dokurnen/arsip pad.a tempat peny1m
panan yang sama; 



b. Sya.rat-syarat Kode: 
1 ) Singka t dan J el as: 
:2) M udah diinga t; 
3) Mudahdibaca; 
4) Dan Sederhana penulisannya. 

c. Kode berupa gabungan huruf dan angka. 

Huruf diperoleh dari singkatan pokok masalah: misal
nya Keuangan disingkat KU, Kepega waian KP. Huruf 
tidak boleh lebih dari dua huruf. A.ngka merupakan 
perincian pokok masalah lebih Janjut yaitu sub masa
lah dan Sub-sub masalah. 

F. rNDEKS 

I. Indeks Dokurnen/surat. 

a. lndeks Dokumen/surat berfungsi untuk membedakan 
antara dokumen/surat/arsip satu der.gan yang lain 
dalam satu berkas, dengan perkataan lain indeks doku
men berfungsi sebagai tanda pengenal bagi setiap doku
men/surat/arsip, juga berfungsi untuk menemukan 
kembali arsip denga.n cepat dah tepat: 

b. Mengindeks adalah pekerjaan untuk rnenentukan 
indentifikasi surat/arsip, atau menentukan tanda pe
ngenal surat/anip yang paling tepa t. 

c. Syarat-syarat Mengindeks; 
1 ) Singk.a. t : 
2) Jelas dan mudah diingat; 
3) Harus merupakan k.ata benda atau lcata yang mem

bcri pengertian kebendaan; 
4) Diarnbil dan ditentukan da.ri isi -surat/dokumen/ 

amp~ 

5) Tidak tcrWu ba.s)'2.k mcnggUBakan b ta-ka ta. 

d. Aturan-aturan mcngindclcs : 
1) Bcrupa indeks na.ma (nama orang, bcnda. badan, 

wilayah dan tempat); 
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~ l indeks masalah (masalah kenaikan pangkat. mutasi. 
dan sebagainya I. 

3 \ lndeks tanggal. bulan. tahun dan nomor. 

~- (ara-cara mengindeks : 
I I C:ira mengindeks nama orang. 

Aturan umum menyatakan b;ihwa seseorang di 
indeks .atas nama keluarganya. Ba~ yang tidak 
memiliki nJma kcluarga mak.a t.liambil ketentuan 
dengan mempergunakan nama terakhir sebagai 
kata tangkap. Sed::mg yang memiliki nama lebih 
dari satu < termasuk ganti nama) maka nama yang 
lain ditunjuk silangkan. 

Cont oh: 
Dr. \\-"irjono Prodjodikoro di indeks Prodjodikoro. 
Wirjono (Dr) 
Muhammad Hatta 
Majid bin Ibrahim 
Saleh. 
Aritin bin Said 

di indeks Hatta. Muhammad 
di inde~s Saleh. Majid hin 
]bra him. 
di indeks Said. A.rifin b1r.. 

~) Cara mengindeks nama badan/Organisasi. 
"Sama badan iorganisasi yang menggunakan nama 
orang yang dijadikan kata pengt:nalnya adalah 
nama orang tersebut. 

Conteh: 
Rumah Sakit Fatmawati di indeks Fatmawati <Ru· 

mah Sa kit J 

Wisma Ahmad Yani di mdeks Ahmad Yani 

(Wisma). 

1'ama badan!org.anisasi yang bukan nama orang. 
maka k.ata pengenal pertama ialah bag.ian akhir 

dan di.ikuti oleh bentuk badan hukumnya. 

Conteh: 
Hotel Sabang di ind~ks Sa bang. Hore l 



Bank Arnerta 
PT. Bank Central Asia 

DPR. RI. 
DPA RI. 

di indeks Amena. Bank. 
di indeks Central Asia. 
Bank <PT). 
di indeks DPR. RI. 
di in de ks DPA. RI. 

31 Cara men~ndeks nama wilayah/tempa1. 

Di indeks sesuai dengan aslinya. 

Cont oh: 
Pekan Baru di indeks Pekan Baru. 
J akana Raya di in de ks Jakarta Raya 
Kecamatan Kebayoran di indeks Keba~ oran < ke

camatan l. 

4) Cara mengindeks masaJah. 
Untuk indeks masalah diusahakan agar yang dijadi
kan indeks betul-betul menggambarkan maksud 
yang sebenarnya dari indeks. Kata-kata yanf di1adi
kan indeks harus mengandung' suatu pent!ertian 
tunggal. dalam arti bahwa in de ks harus m ence:-mlJl
kan tanda pengenal yang benar-henar dan isi surat 
dokumen. 

Contoh: 
Administrasi Pem bangunan di indeks Administrasi 

Pembangunan. 
Struktur Organisasi di indeks Struktur Organi· 

sasi. 
AJ<te Nikah di indeks Akte ~ikah. 

lndeks Berkas (Tit el) 

Adalah merupak.an judul bcrkas yang ditempatkan pada 
tab folder. Fwigsi titel adalah seb.agaj tanda pengenal 
seluruh dokumen/arsip dalam bcrkas dan untuk mem bcda
kan antara berka.s satu denµn berkas yang lain dalam satu 
kode l<lasifikasi. Sebagaimana halnya indeks dokumen. 
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maka indeks berkas cara-cara dan aturan-aturannya tidak 
bcrb~da. 

3. Indeks Relatif (Daftar lndeks) 
lndeks Rebtif berfungs.i untuk memudahkan menemukan 
kode dokumen/surat. lndeks Relatif diarnbil dari klasifi.ka
si arsip yang disusun secara a_bja d. cont oh: 

Alih Tugas - Kp 07.S 
_..\..ntar Jemput Kp 08. 7 
Bantuan Sosial - Kp 08.4 
Cu t i - KP 08.2 
dan seterusnya sampai denga..n z. 

G. TUNJUK SILANG. 
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Sebagairnana halnya indeks, tunjuk silang adalah merupakan 
sarana untuk mernudahkan menemukan kem bali arsip. 

Fungsi Tun_iuk Silang : 
l. Sebagai petunjuk untuk rnengetahui tempat penyimpanan 

arsip.'dokumen satu dengan yang lain. apabila dalarn satu 

dokumen, arsip t erdapat le bih dari satu persoalan sehingga 

rempat penyimpanannya rnasing-masing berbeda. 

""' Sebagai ;:>etunjuk untuk mengetahui tempat penyimpanan 
berkas satu dengan yang lain. apabiJa antara berkas satu 
dengan yang lain terd.apat hubungan atau kaitannya 
sed.angk.an tempat penyimpanannya masi..ng-masing berbe· 

da. 
Conteh Leml:!Olr tunjuk Silang 

l..£MBA.R TIJNJUK SILANG 

! 
lndeks: Kocie: 

lsi ringkas : 

Litun ln~ks ~rkm: 

lndeks Sur11t : Kode: 

- -



LEMBAR TUNJUK SILANG 

I. Satu surat dua masalah atau lebih 

.. .. ~ n-
~' ~ .. D 

~ J ~ 
l .. "' 
~ I 2 

~: ~ 
1 

a. Asal surat dan isi ringkas 
Kanwil A terirna surat dari MAN I, isinya permohon
an Mesin ketik, lemari dan kendaraan 

b. Masalah yang termuat dalam surat 
a). Mesin ketik, Kode KS. 01.3 
b). Lemari, Kode KS. 01.4 
c). Kendaraan, Kode KS 01.5 

c. Cara menata : 

::! 
KS. 01 J MAN I Me-Hn 'cl1k 

i. 

lfii; ~ t }~ t Af 1: 
.. tl j ... 1 : j. t 

:i ,. 
!. j th J iJ f- - ! 

t!p J LI J ~ 1~ 31 i 1.. 

.r1 t ~' : 1 lH1 }--: ~ J -f I -

) --- - -
it. ..J 

j -;t 

J J j 

Ml:SIN KCTIK 
KS 0 l.J 
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~I 
:..:< 
"'::c 
Iii::; 

\ 

z 
< 
< 

"'"' << 
""c 
"'z 
:.:..; i.:.: 
a: w 

LEMl!l.All TUNJUIC SllJ.NG 

1 ......... MAN I I KOLie. KS. 01..l 
._.u1 

t.I Rin-U.1: 
rcrmohoru,, 

Mtli.n 1'.c:lii. Um•fl, 1.hn 1'.ondarun 

L1tu1 T1h:I Mt't.ln 111:1111 

l•lrll.1 
~,,, 

MAN I I Ko-Jc : KS 01.J 

\ 
I 
\ 

\ 
LEMDAll TUNJUK Sil.ANG 

ln.ld.J 
M.JIJI 

MAN I I Ko.Jr · K.S 01 .~ 

IJ1 Rmalui1 ; 
Pc1maborun 

Mc&i.n l(c:!ti, Ltm.:ul, d1n Xond11un 

l1l1•I Tile! : Me-un kt:lili: 

ln..Jrl1 MAN I I Ko.Jr : KS. ll.ll"Jl: 01.] I---/ 

U:."'ARI 
i.;s 01 • 

KE.NDARAAN 
K.S 01 _j 



2. Bila ada hubungan antara berkas yang satu dengan lain
nya, sedang tempat penyimpanannya berbeda. 
a. Situasi penataan berkas : 

Instansi A memiliki banyak rekanan perusahaan 
diantaranya CV Adil. 
Berkas-berkas perusahaan rekanan tersebut disusun 
menurut urutan abjad nama perusahaan. 

b. Masalah : 
Suatu ketika CV Adil mengirim surat yang menyata
kan telah mengganti nama perusahaannya menjadi 
PT. Makmur 
a). Indeks berkas, CV Adil, Kade, KS.O I. 7 
b ). lndeks berkas, PT. Makmur Kade KS.O l. 7 

Cara menata surat : 

l'T "lAl(MUR 
KS. 01 1 
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U:.Mll.A~ llJNJU~ SILO«; 

... ~, .. .s 01.l 

CJ"h r1...un• J.n1 

n· A~1l ,...nQ-.J>J1 rT MA~MUk 

l..h.ril l..irl rr WA~UU~ 
~ .... 
....... r ..... tl ,..,_._. ~-/ 

~==;:::====================~ 
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H. PELAKSANAANPENATAANBERKAS 
1 . Arsip Ak tif 

a. .Peralatan 

1) Sekat 

a) Bentuknya 
Sek.at dibuat dari karton berbentuk seg.i empat, 
memilikl bagian yang menonjol yang dinama
kan tab. 
Tab gunanya untuk menempatkan kode klasi
fi.kasi dan uraiannya, dari pokok m~lah. sub 
masalah dan sub-sub masalah. Seka t pertarna 
dengan tab di ujung kiri untuk pokok masalah, 
sekat kedua dengan tab agak ke kanan untu!< 
sub masalah, dan sekat ketiga dengan tab lebih 
ke kanan lagi untuk sub-sub masalah. 

b) Kegunaannya 
Sebagai pecunjuk dan pemisah ant.:i.ra 
pokok masalah satu dengan pokok masalah 
yang lain beserta perinciannya (sub masalah 
dan sub-sub masalahJ: 
Cntuk memperlihatkan hubungan antara 
sub masalah satu dengan sub-sub masalah 
dalam satu pokok masalah. 

c) Jen is dan Uk urannya 
( 1 ) Sekat Besar 

Panjangnya sekat 36 Cm: le bar sekat :4 Cm 
Panjang Tab Sekat 9 Cm: kbar Tab Sekat 
.: . .: C:n. 

Kecuciuka:-: l'2c : 
Sekat berada di uju:ig sebeiah 

kiri atas. 
Sekat II berada 9 Cm Jari uj ung 

sebelah kiri atas: 
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Seka t I II : berada I 8 Cm dari ujung 
sebelah kiri atas. 

(1 ika dibali.k. sekat II sama dengan 
sekat Ill). 

(~) Sekat Kecil 

Sekat I 

Panjang Sek at 15 Cm: le bar Sekat 10.5 Cm. 
Panjang Tab Sekat 3.75 Cm: lebar Tab 
Sekat 1,4 Cm. 

1'.edudukan Tab : 
Sek.at I berada di UJung sebel.ah 

kiri a ta.s. 
Sekat II berada 3, 75 Cm dari ujung 

sebelah kiri at.as: 
Seka t I II berada 7 Cm dari ujung 

sebelah kiri atas. 

Uika dibalik, sekat II sama dengan 
sekat I II). 

Sekat II 
J ika dibalik menjadi 
Sekat III 



Gambar susunan sekat sesuai dengan klasifil<asi A.rsip. 

I Sek at Ill - - -- --
I 0 \ 

I Sek at II - - - - - - - -- - - -

I 0 \. 
- - . Sub-sub masalah 

_ _ Sub masalah 

0 ' I 
I 
I 
I 

I Sek at I ---------- - - - - -- --- _ Pokok masalah 

2) Folder 

a) Bentuknya 
Folder dibuat dari karton manila dan bentuk· 
nya seperti map, tetapi tanpa daun penutup 
pada sisinya dan di atas terdapat bagian yang 
menonjol yang juga disebut tab. Tab gunanya 
untuk menuliskan titel dan kode klasifi.kasi 
arsip terakhir. 

b) Kegunaannya 
untuk menyirnpan lembaran arsip/doku
men menurut berkasnya: 
untuk menyimpan lembaran kartu kendali 
dan di.kelompokkan sesuai kedudukannya: 
untuk membedakan satu berkas dengan 
berkas lain. 

c) Jenis dan l'kurannya 

(I) Folder Besar 
Ukurannya sama dengan 2 kali sekat besar. 
yaitu : Pan)ang I x 36 Cm. Lebar 2 x ~4 
Cm ditambah I Cm untuk lipatan. Panjang 
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Tab Folder 9 Cm: Lehar Tab Folder 

~.~Cm. 

Kedudukan Tab : 
berada di UJUng sebelah kanan atas. 

C) Folder Kecil 
Ukuran sama dengan ~ kali sekat kecil, 

yaitu : 
f>anJang I x 15 cm : Lebar: x 10.5 Cm 
ditambah 0..5 Cm untuk lipatan. 

Kedudukan Tab : 
berada di ujung sebelah kanan atas.. 

(3) Kota.k Kartu Kendali. 

Gambar Folder 

TAB 

I 

I 
r 

I 
' I , 



Gambar Susunan Sekar dan Folder Folder 

r======---=~~~-;::::.==~/~- ~ 

SEK.AT Ill 

SEKAT IJ 

r 
SEKAT I 
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/ 
I 

1 I l 

3) Filling Cabinet 

I 
I 

Filling Cabinet adalah tempat untuk menyirnpan 
arsip aktif. Penggunaa.nnya menurut susunan ver
tikal laci-lacinya, yang dimulai dari atas ke bawah. 
Filling Cabinet mempunyai 4 (empat) dan :! (dua) 

laci. 

Gambar Filling Cabinet 

/lr--/i r--/~ 
1 • /l 

I I ] 
I 01 

I 

J EB 
I I 

I I : I! 
/' I ' I/ I 

I 

// ... 

L-----+_J ~- -- - - +-J 
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b. Prosedurc ~·~nata;rn Berkas 

J l Per s.1ar~;a 
Mcm1sah-m1s.ahkJn .antara arsip yang sudah ada 
d1~po:il.Si simpan.a.kan disimpan dan yang ma~ib 
dJ~!.; pros~~peker:iaan 

.._kr!yai.ukan antar~ kons.ep .surJ 1. t inda~n 
su•:;t! kclu::i.r dan surat masukn~~ yan~ SJlmf! 
bt'rhubungar.. 

~·t.-meriksa kelengkapan lampiran-lampiran . 
.:i~kah lam.p.ir.annya Jengkar sesu.a1 dengan ap;, 
yan£. rerdapat dalam sural. Apab1L~ terdapJt 
-sur'Jt y::i.ng lam_pirannya rid.ak JengKap haru~ 

d1•ata1 dalam kolom catatan pada kamri-.--en
d~l. J uga diperiks.2 3 nak.ah lampiran t ersebut 
rrrlu disi.mpan bersama ~urat atai.; .karena ukur
arr.ya ridak dapat disimpan dalarn fillini: catn
n('t ~seperti foto. -chart. -dan Sejenisnya I. serung
~a perlu disirnpan di temp?t lain yan,g khusus 
lintuk ttu perlu d1buatkan Tun_iuk SiJang. 

Mrnuliskan Kade klasifikasi indek dokurnen. 

dan indw berkas tdirulis dalam kurung.J pada 
sudut kanan bawah surat. bail-: untuk surat 
pC'ntmg ma upun sura t bias.a deng.a;-: pensiJ. 
Pcnulisan mi diperlukan untuk memudahkan 
prnemua.JJ k.embal.i-l.iap surat d.41.in< Sd.U.J.oerk.as 
wu 1iap berkas dal.arn satu kode. 

Apabila dalam satu surat terdapat dua ma.salah 
at.tu lebih yang berbeda, maka masalah yang 
peirtama (yang dijadikan indeks dan kode) 
di~atat pada surat, sedangkan yang lain-lain 
d1catat pada lembar tunjuk silang. 

2) Menentukan lrld~ks Berk.as (Tit cl) 

Arsir yang telah dihirnpun menJadi berkas ditenIU-
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kan titelnya yang berfungsi sebagai tanda pengenal 
berkas, titel dituliskan pada tab folder. Penentuan 
tit el harus disesuai.kan dengan isi berkas, · apakah 
dalarn bentuk dosir, rubrik atau seri. 

Berkas yang merupakan hasil kegiatan 1dosirl. 
misalnya penataran lokakarya. seminar dan 
sebagainya. rnaka titel dapat diambil dan ha! 
rersebut di atas. Contohnya penataran kearsip
an. SESPA. SEPAL\ dan sebagainya. Berkas 
yang terhimpun dimulai dari kegjatan awal 
sampai selesai kegiatannya harus menjadi saru. 

Berkas yang dihirnpun atas dasar kesamaan 
masalah lrubrik), maka titel dapat diambil dari 
nama masal.ahnya, misalnya cuti tahunan, 
mutasi dan sebagainya. 

Berkas yang dihirnpun atas dasar kesamaan 
jenis (seri), seperti misalnya kurnpu)an surat· 
surat Keputusan Menteri Agama. Surat Edaran 
Menteri. dan sejenisnya (yang bukan merupa· 
kan produk yang dihasilkan sendiri), maka 
titeJ dapat diambil dari narna peraturannya 
sepcrti misalnya Surat Keputusan Menteri 
(mcrupakan kumpulan). 

Berkas yang dihimpun atas dasar narna orang, 
badan atau tempat. maka titel dapat diambil 
dari nama orang, badan atau tempat yang ber· 
sang.kutan. Misalnya berkas kepegawaian si 
Amat, Amin dan sebagainya. 

Masing-masing himpunan berkas yang telah di· 
tentukan titclnya. ditempatkan dalam folder. 
Pada tab folder dibcri titcl dan perinci.an terakhir 
pola. kl.asifi.kasi. Apabila hirnpunan a~ip terlalu 
besar jumlahny~ maka dapat ditempatkan pada 
bebe:rapa folder. Titel dan kode klasifikasi yang 



dituliskan pada folder harus sarna. hanya dibcri 
keterangan yang mcnyatakan bahwa folder tcr· 
sebut merupakan satu himpunan berkas dengan 
folder yang lain dengan diberi nomor urut. 

Gambar conroh ~nca1aran riul cum kode klarifikasi. 

I '\ 
......----------· ATK - KS 0 I-~----

3) Cara Mena ta Arsip Dalam Folder 
Penge]ornpokan arsip menurut bentuk dosir. 
Arsip yang saling berkaitan d.alam satu kegiat· 
an pekerjaan disatukan dalarn satu hirnpunan 
berkas. Penyusunan arsipnya diurutkan atas 
d.a.sar kronologis . yaitu tang,ga] arsip menurut 
proses pekerja.an. 

Pengelornpokan arsip rnenurut bentuk rubri.k. 
Penyusunannya diurutkan atas dasar indeks 
dokurnen, yaitu 1lpabil.a indeks dokumen 
berupa kata susunan arsip diatur menurut urut· 
an abjad indeks, apabila indeks dokumen 
berupa angka (nomor) susunan arsip diatur 
rnenurut urutan an.g.ka. 

Pengelompokan arsip menurut bentuk seri. 
Arsip yang jenisnyz sama (seperti produk 
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peraturan perundang-undangan mi.salnya Ke
putusan Menteri, Surat Edaran Menteri), 
penyusunannya diatur atas dasar indeks doku
rnennya, yaitu nornor dari peraturan perundang
undangan yang disusun rnenurut a bjad indeks 
dokurnennva. 

CARA MENATA SURAT/ARSIP 
MENURUT PENATAAN PENATAAN BERKAS SERI 
DAN DIT AT A DALAM FOLDER 

~---
llK 00~ No ll rr1,.11 Dok'""' •KMA 1?~61 12 

llK. OUl Na. 11 Tr,.el Umrulr CKMA IQ86) 11 

Ill(. OOl No 10 Dr••• rrn•Lll IKMA IQ86l 10 

llK. OOl. Nu. 9 Sulut S.1Jtn1 Mu.Ji CKMA. I 9H) 9 

HK. OOl No. 8 l1ln ll1tnlr U.n Qorl IKMA. 1916) 8 

lllC. OCll. Na.' Knpo1114 M1lr11u~1 IKMA 19U) 7 

llK. OOl. No. 6 ~okj1 N11kallk IKMA 191161 6 

HK. OOl. Na. A Tim P•ny•l•nu-11 Umroh IKMA 1986) 4 

lllC. OOl. No. J rrmb1t\lrun Pornnullr IKMA 19861 

llK. OOl. Na. l P1mb1ku1n ~11l•"1k1p1n IKMA 1986) 2 

HK. OOl. No. I P1mb1ku1n S.11n1 IKMA 1916) 

~ j HK OOl 
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CARA MENATA SURAT/ ARSIP 
MENU RUT BERKAS DOSIR DAN DIT AT A DALAM FOLDER 

< 
" v. 

0:: 
LI 
c 
c ... 

10 

9 

7 

6 

) s 
\ _______ ___.___, 
) lt:.r 02~. lt:.uukulumJS.WbuJ (Pl'n.1Ui::ran kr..a.n,,p.M1J 4 

J_ 

J(p_ 02.l S~ p.,,,._.. 1P.no1in1n K~ran1 

J(P.O!J 

I 

\ 

I 
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CARA MENAT A SURAT/ ARSIP 
MENURUT PEN AT AAN BERKAS RUBRIK DAN DITAT A 
DALk\f FOLDER 

kp. Clll J Lull11 (c:"IJll 11h1.1n1n 11• ft~) 11 

Kr Q..11 2. l..arn1I ({"uh 11tlun1n Th 8~) 
10 

9 

ICp. 0.8~ llu.1n.1h ~C"LJlj lli'IUNin Th IS). 8 

Kp. 011.2. II••• Kull uhun.1n Th. 8SJ 7 

Kp. 08.2 Dini (Cull l•hurun Th 8S). 
6 

l(p 08 2 l.llnl (Cull 11hun1n Th. BS), 

ICp. 01 2 BIJ.ol (Cull u.hul\ln Th. U ). 

KP Ol.2 !!Miu (Cull Uhun1n Th. 8!) J. 

ICp.08.2 Amln (Cull uhu....., Tl! RH 2 

ICp 08 2 Abu !Cull uh.wnon Th. UJ. 

KP. Ol.2 
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4) Menata Sekat 

Sekat terdiri dari tiga jenis apabila perincian klasi
fikasi sampai pada perincian ketiga (tertier). Perin
cian tersebut dimulai dari pokok mas.a.Jab, sub 
masalah. sub-sub masalah. Apabila perincian klasi
fi.kasi arsip hanya sarnpai pada perincian kedua 
(sekunder). maka sekat yang dipergunakan hanya 
dua jenis saja yaitu sekat untuk pokok masalah 
dan sub masal.ah. Kemudian sekat diletakkan ber
diri berderet ke belakang secara vertikal di dal.am 
laci-laci filling cabinet. 

Cambar Penataan Sekat 

/ -\ -----
KS. OJ .3-MESIJ'\ \ 
KANTOR/ ALA T: ..........__ __ /_ 

ELEKTRONIK 
' 

\ 
KS. 01.2-ALAT \.__ _ _..._I_ 
KANTOR I 

KS. OJ. I. GEDUNG \ , ____ ........... _ 

5) Menata Folder Dalam Susunan Sekat 

Folder yang berisi himpunan arsip ditempatkan 
pada kedudukan keempat dibelakang sekat ketiga 
apabila perincian klasifikasi arsip sampai pada 
perincian ketiga. Apabila perincian klasifikasi 
arsip hanya s.ampai pada perincian kedua, maka 
folder di1empatkan pada kedudukan ketiga di 
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belakang sekat kedua. Folder dalam susunan sek2: 
dengan J..:ode klasifikasi yang sama d1at'Jr berda~a~
kan urutan abjad titel. 

Contoh Cara menata sekat dan folder untuk 

1. Surat/arsip dalam filing kabinet di TU UP. 

2. KK III dalam kotak KK III di TU UP 

3. KK II dalam kotak KK II di penataan arsip (KK) 

KK II dari masing-masing Unit Pengolah di tata tersendiri 
(tidak disatukan.) 

~F.SIN TIK ' 
l(S 0 I l 

[ 
_, AMrLIFIE0'1 

KS OIJ 

AC. 
KS 01 l ( 

-~~~~~~~~~~~ KS ()J J MFSIN 
( Kl~/ALAll 
I FLEKTRONll( All( 

l(S 01 l 

1(5 01 lALAT -----._I 
l(,O,NTOR /.-R-UM_A_l_I U-IN_A_S_ 0 

-"'------------------ I(~ 01 I 

/ '~~~~~~ .. _.r~~~~~~~~~~ KS 01 I GEDUN(j . 

.......... _____ ( KSOI PER· \ ___________ \ 

LENGKAPAN / __JI._..________________ Ll5T~IK /AIR 

----- 1(5 00 
/ '· .......................... ~ __ ........ ,.. 1(5 00 KFRU· W 

( MAH TANGGAAN 

' ' 

/ 
v 

( 

KS KE5EKRE· \ 
TARLATAN 
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,., Kartu Kendall 

a. Peralatan 

Peralatan yang diperlukan untuk penataan kartu ken
dali sama dengan peralatan yang dipergunakan untuk 
penataan arsip aktif, tetapi dengan ukuran lebih kecil 
yang disesu.aikan dengan ukunrn kartu kendali. 
Adapun peralatannya adal.ah : 

I) Sekat Kartu Kendali; 
2) Folder Kartu Kendali; 
3) Kotak Kartu Kendali. 

Gambar Kocak .Kiirru Kendali 
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Folder 

srbt 

b. c.ara Penataan 

) ) Kartu K~ndali I disimpan di P~ncatat Surat sebagaj 
sarana pcngendalian surat. Di£mpan berdasar abjad 
inslansi asal surat /yang dituju surat clan disusun 
sccua Jc:ronologis tant£31 surat. 

2) Kartu Keiuiali Il disimpan di Penara. Ar5ip s.eb.a.gai 
~~nti amp ~rm a:tsi:p:uya m;:i~ih aktif seJ~gai 
ba-kM k crja di masi:ng-mas:ing Unit PengoWL 
Dis:impan berdasark.an n.a.IIl3 Unit P~o0J:ah p ene
rima/pc:ngirim surat dan diatur memrrut L:lasifikasi 
arsip sebagaimana penataan arsip aktifnya 
Penataan KK II dari unit Pengolah yang satu 
dengan unit Pengolah lainnya di pisah/ tidak di 
campuT 

3) Kartu 'E'enibli m dKimpan .chbm h>tak KX III di 

masin~·usi•11 ru Unit·~ meuwut kode 
tlasifibsiJrya yang bes frmgsi sdRpi ~ konrro1 
dan penppnti anip di TU Unit ~ 



3. Lcmbar Pengantar Surat Bi.asa dan Ralusia 

a. Di Unit Kcarsipan 

uinbar Penganur Surat Bi.asa dan R.ahasia lembar ke I 
yang berada di Pencat.at penyimpanannya dipisahkan 
antara 1embar pcngantar surat masuk dan keluar yang 
selanjutnya dike1ompokkan rnenuru1 Unit Pengolah 
yang rnenerima/rnengirirn sural dan disusun secara 
k.ronologis pengirima n •penerirnaan. 

Contoh : 

1) Lembar-lembar pengantar surat biasa masuk untuk 
Biro Keuang:an bulan Agustus 1 98:::!. 

2) Lernbar-lembar peng.antar surat biasa keluar untuk 
Biro Keuangan bulan Agustus 1 98:::!. 

J) Lembar-lernbar peng.antar surat bias.a masuk untuk 
Biro Kepegawaian bulan September 198~. 

4) Lembar-lembar pengantar surat biasa keluar untuk 
Biro Kepeg.awaian bulan September 198~. 

b. Di Tata Usaha Unit Pengolah 

Lembar pengantar surat biasa dan rahasia di masing
masing Tata Usa.ha Unit Pengolah Penyimpanannya 
dipisahkan antara lembar surat masuk dan keluar di
susun secara kronologis 1anggal penerirnaan !penyam
paian. 

Contoh : 

1) Lembai--Jembar pengantar surat biasa masuk di Biro 
Kepeyawaian bulan Agustus I 98:. 

2) Lembar-lernbar penganta.r surat biasa keluar di Biro 
Kepegawaian bulan Agustus J 98~. 
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~. ..Usip I.n - Aktif 

a. Prinsip Penaraan 
l) Penataan arsip in-aktif dipusatkan di Unit Kea.rsip

an dalarn nap saruan Organisasi/L'PT. tetapi sebe
lum dipindahkan ke Unit Kearsipan disimpan 
sementara terlebih dahulu di masing-masing Tata 
Usaha Unit Pengolah dalam tiap saruan Organisasi/
L'PT. 

2) -Setelah rnelalui proses pemindahan arsip, penataan 
arsip in-aktif dapat tetap mempertahankan penara
an sewaktu masih aktif, apakah dalam bentuk 
dosir. rubrik a tau seri. 

3) Untuk kepentingan penemuan kembali arsip in
aktif, maka perlu dibuatkan daftar indeks berkas 
(tit el). 

b. Peralatan 

l) Bokst Doos . .\Isip 
Boks1 Doos arsip dipergunakan untuk menyimpan 
arsip in-aktif terdapat berbagai ukuran, ada yang 
berukuran kecil ada yang besar. Doos ukuran kecil 
lebar 9 Cm, panjang 38 Cm. tinggi ~7 cm doos 

ukuran besar le bar 18 Cm,panjang 3 8 Cm tinggi 2 7Cm. 

Garn bar Doos: Bo ks Arsip 

CJ 
0 0 



~) L:ibel 
Label dipergunakan untuk menuliskan kode klasi
ftkasi. nomor book/doos. arsip. dan nam:i" uni~ 

pengolahnya masing-masmg serta tahunny~ 

3) Rak Arsip 
Rak yang dipergunakan dapat berupa · rak tidak 
bergerak a tau rak bergerak (mobile stack). Rak 
dipcrgunak.:rn i...lntuk menempatkan boks coos 
Jrs1p. boks, doos ditempatkan sampi.ng menyam
ping sesuai dengan urutan yang telah dipersiapkan. 

Gambar Rak Tida.k Bergerok 
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I _J _J ....J I -

c. Prosedure Penataan 

1) Arsip in aktif yang akan disimpan diteliti kebenar
an dan kelengkapannya~ antara lain titel, kode kla
sifikasi, isi berkasnya apakah sudah benar atau 
belum. bila belum maka dapat clibetulkan seperlu
nya. 

2) Mempersiapkan boks/doos yang telah diberi label 
untuk menerangkan isi berkas secara keseluruhan. 
keterangan-keterangan yang perlu ditulis pada label 
adalah : 

kode klasifikasi yang menunjukan isi berkas: 
- nomor boks/doos arsip; 
- nama unit pengolah serta tahunnya 

3) Folder yang berisi arsip in aktif sesuai dengan 
bentuk berkasnya ditempatkan da1aJn boks/doos 



arsip sesuai dengan keteranga~kelera:ngan dalam· 
Label. 
Penataan arsip in aktif dalam boks sudah tidak di
perlukan sekat lagi, folder di.atur menurut abjad 
tit el. 

Ga m bar Gambar mmwsukan ars:i.p in alcrif dllM:lm boks/doos 

----1-11 

_J 

0 

4) Boks/Doos yang berisi arsip in-aktif ditempatkan 
dalam rak samping menyamping sesuai dengan 
urutan yang telah dipersiapkan. 
Boks-boks dari unit pengolah satu dengan yang Iain 
diternpatkan secara terpisah. 
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Gtunbar Susuna n Boles A rrip d1l Jam R1lk 

I. PENEMUAN KEMBALI DAN PE~INJAMAN ARSIP 

1. Ketentuan Pokok 

106 

a. Penemuan kembali adalah cara untuk menemukan 
kembali arsip yang berpegang pada sarana : 

l) Indeks Dokumcn; 
2) lndcks Berkas (Titel); 
3) Kode Klasifikasi . .\rsip. 

b. Kartu Kendali, Lem bar Pengantar Surat Bia SJ. dan 
Rahasia serta lembar Disposisi bukanlah merupakan 
sa.rana penemua.n kembali secara langsung. tetapi hanya 
membantu mcnemukan lokasi arsip. Sedangkan relatif 
indcks d.ipergunakan sebagai sarana pembantu dalam 
mcncntukan kodc klasifikasinya. 



c. Pe.nemuan kcmbali arsip terg.antung pada peonnintaar: 
par.i pemakai arsip yang didasarka n pada kt' but uhan 
dalam melakukan pekerjaan. 

Pent'muan .Vsip A.J...:tif 

a. Pen('m u:rn kem ha Ji arsip ak t if yan~ m:..tsih bcr~d~t di 
Tat;;i Lsaila Pengolall akan muda!~ dip~h;1111i :lpabil:..: 
dihubungk~m denga!l sistem renata<i!l bt'rkasny.J 

Coniob 

l 1 Ber~;.!5- }\ ep~ga w3ian personal 1 ~eri-\~< pt'f<.mrn~-

211 l penataannya di..<:itur t-erdas2r titeol nar.1:..! cHanf. 
mak2 St'Cai2 penemuar. kembaliny3 akJ!l mud:..Jh 
bifa dicari menunn indekc: berka:- c utel 1 n;rn1;'! 
orang 

~1 Berkas yanf dit2ta herdasarki:!n namt< m:-isaial:. 
ma'k3 cara pl:'.nemuan kembalim·a har:.b c.!iu.!~~k:.m 
21a5 Jndeks Berka~ 1 t itel"l masalahnya. 

b. Cara Pent>ir.uan l\.embali 

I 1 Tahap penamJ mebkukan penentu2n kod~ ida::-J
ri.k.asi melalui rela1 if lndeks. ko.de dip~rf:unaL :·. 
untuk mengeta h ui lokasi arsip. berk'1~ yang d 1pt'1-
~unakan. 

::) Tahap kedua mencari tile) ya.n~ merupakan wadah 
berkas yang diperlukan . 

.31 Apabila diperlukan pe;- lemb2r :au:r. mak;.J car3 
penemuan kembalinya dengan melih::it pada indek~ 
do.kumennya ~ tanda penger..al sur.a_t l. 

3. Penemuan . .\rsip In Aktif. 

a. Se-pert! halnya arsir ·c.kn1·. mak2 ind.ek5- berka::- 1titc:1 
merupakan sarana :.narn2 dalam menC2~ri ar~ir in akti1· 
yang tercantum · dalarn .riafta; inrlek~_. bci-ka~ 11itrl 1. 

Maka untuk peneniuan kembali -...arsip· in a k !if per I~ 
dibuatkan daftar indeks berka~. 
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b. Kartu Kendall yang berada di Penata Arsip <Unit K~ 
arsipan) hanya dapat dipergunakan untuk mene:itukan 
lokasi arsip dan membantu menemukan kembalinya 
saJa. 

4. Peminjaman Arup 

a. Peminja.man arsip pad.a prinsipnya harus dica tat dalarn 
lembar peminjam a.rsip rangk.ap 3 (tiga) yang masing
masing berfungsi sebagai : 

l) Pengganti arsip yang dipi.njam dan disimpan dalam 
folder. 

2) Sebagai tanda bukti peminjarnan bagi peminjarn 
arsip. 

3) Alat pengingat di Tata Usaha Pengolah bagi arsip 
aktif dan Unit keanipan bagi arsip in aktif, disim
pan menurut tanggal pengembalia.n. 

b. Apabila arsip sudah dikembalikan. maka petugas harus 
melakukan : 

1) Memeriksa arsip yang dikembal.ikan apakah daiam 
keadaan bai.k dan utuh seperti semula waktu di
pinjam. 

2) Mengembalikan arsip yang dipinjam ke tempatnya 
semula, lembar peminjarn kedua dapac dimusnah
kan. 

3) Lem bar pcminjaman pertama yang disimpan me
nurut tanggal pengembalian sebaiknya jangan di
musnahkan, sebab dapat digunakan sebagai bahan 
pertim bangan untuk menentukan retensi arsip ter- • 
sebut. 

4) Memaraf lembar peminjaman ketiga sebagai bukti 
bah wa arsip sudah dilcembalikan. 



Conroh Fonnulir peminjaman arsip lukuran ~] x 16 Cm;. 

DEPARTENi EN AGAMA A. I. 
SEKRETARIAT JENDERAL 
JAKARTA 

L nn Pengolah : 

Pusa1 Penyui1panan Ars1p 

l"o. 
Urut lndeks Kode 

Tanggal Pemmjaman 

\ama Peminiarn 

Jaba1an 

Ti tel 

........ ··················A.I 

Jumlih Lokas:i 
Dolrumcnfberhs PenyimpMia.n 

T angg.al Pengembalian 

l\ama Petugas Arnp 

Tanda Tangan 

:'\(I . 

uuun 

Pemin1am. KEPALA PLSAT PE!\YlMPA~A.:'\ 

ARSIP XEPALA. C:!\lT PE~GOLAH :'>: 1. 

1'1P. 

x) C or et yang tida.k per Ju. 
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BAB 

Y. PENYUSUT AN ARSIP 





A. PE~GERTIA~ 

BAB V 
PENYUSUT AN AR Sf P 

Pemb:ihasan penyusutan arsip dalam B.il: 1ni berkenaan dengJn 
t:ita cara penyusutan arsip d~ngan berp··dom:in kepada jJdv.:!~ 
Retensi Arsir: yang dimaksud dengan p~nyusutan Arsip ad:iJ:::-. 
kegia tan pengurang2n arsip dengan .:::ir;.i 

1. \.temindahkan arsip in aktil d3:-1 U!11c pengolah ke ~:r.1• ke
arsipan dalam ling.kungan Departem-:::i Agam2. 

:\lemusnahkar. arsip sesuai der:g:.i11 k-etentuan-ket~r:rnar. 

yang berlaku dan 

3. !\lenyerahkan arsip statis !·ang dilakukan oleh L·nit Kea.;si;:-
an Pus.at di Pusat kepada Arsip !\;.i~ional 1 AR:'.\AS) at.:!u 
Unit Kearsipan Pusat di Daerah h.:pad2 . .\rsir :'.\asiom..l 
Daerah ( ...\ R:\ASDA ). 

B. TuJL'A'.\ PE'.\YCSUTA!\ ARSIP 

Tujuan penyusutan Arsip adalah mengendalikan 2.rt:.s arsir 
yang tercipta serta mengatur penyelamatan arsip sebagai bah2n 
bukti pertanggung jaw..aban nasional 

Dilihat dari kepentingan dan kegunaan dalam rnenyelenggira
kan administrasi perkantoran penyusut:sn arsip berguna untuk: 

I. Pendayagunaan arsip dinamis bai.k sebagai berkas kerja 
(file kerja) maupun-sebagai rcferensi; 

2. Pertirnbangan ekonomis, bai.k yang berkaitan dengan 
keterangan. ruangan, maupun yang berkaita:i dengar. per
.al.a.tan. 
Dilihat dari kepentingan nasional. penyusutar, arsip ber
tujuan memantapkan penyelamatan arsip yang bernilai 
tetap (permanen) sehingga dapat dimanfa.atkan untuk 
kepentingan lain pad.a mas.a mendatang. 
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C. JADWAL RETENSI ARSIP 
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.t\gar tujuan penyelenggaraan penyusutan arsip dapat tercapai, 
pelaksanaannya perlu dilakukan secara terencana. Untuk 
keperluan itu diperlukan suatu pedoman sebagai dasar penyu
su tan arsip. Pedoman dasar yang dimaksudkan ialah jadwaJ 
retensi yang secara mutlak diperlukan oleh setiap instansi atau 
organisasi. 
Jadwal retensi arsip itu sendiri berupa suatu daftar yang berisi 
jems-Jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya 
<retensi) sesuai dengan nilai keguna.annya. 

Penyusunan jad wal retensi arsip disusun oleh suatu · tim. pene
litian penyusunan jadwal retensi yang terdiri dari para pejabat/ 
petugas yang memahami kearsipan, f ung.si serta kegiatan dalam 
bidang tugasnya. 

Tahap-tahap kegiatan yang dilakukan untuk menyusun jadwal 
retensi adalah sebagai beri.kut : 

1. Survai mengerai arsip-arsip yang ada di unit pengolah 
unruk mendapatkan data bai.k yang bersifat fisik maupun 
non fisik (lihat lampiran I dan I a). 

., 
Pengolahan hasil survai untuk menetapkan akhir keguna.an 
baik arsip aktif maupun arsip in aktif, serta untuk mene
tapkan jenis-jenis atau kelompok arsip yang bernilai per
manen dan sementara untuk kemungkinan pemusnahannya 
apabila jangka akhir kegunaan sementara berakhir. 

Penetapan akhir kegunaan arsip dan penetapan arsip yang ber
nilai pennanen dan sementara merupakan kegiatan penilaian 
ars1p. 

Nilai guna arsip berhubungan dengan dua faktor yang sating 
berkaitan sebagai berikut : 

l. Faktor yang berkaitan dengan kepentingan a tau kegunaan 
bagi instansi pencipta arsip (yang disebut pula nilai guna 
primer atau nilai-nilai bukti) yakni keguna.an ditinjau dari 
segi pelaksanaan tugas instansi baik yang substantif mau-



pun yang fasilita tif. 

:?. Faktor yang be.rkaitan dengan kepentingan atau kegunaan 
di luar instansi pencipta arsip (juga disebut nilai guna 
sekunder atau nilai inforrnasi). Maksudnya adalah bahwa 
mforrnasinya bernilai atau berguna bagi kepentingan lain 
di luar kegiatan instansi penciptanya. 
Pada umumnya terdapat nilai bukti dan nilai informasi. 
baik yang berkenaan dengan pertanggung jawa ban nasional 
maupun yang berkenaan dengan kepentingan lain. 

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pent'
tapan nilai guna arsip sebagai berikut : 

l. Nilai Administratif, yaitu nilai yang berkaitan dengan ke
gunaan arsip bagi suatu instansi untuk melakukan kegiat
annya sehari-hari serta nilai yang dimilik.i arsip yang ber
sa.ng.kutan sebagai d.asa.r keputusan ek.sekutif pada waktu
waktu yang akan datang. 

1 Nilai Hukum yaitu nilai atau infonnasi yang memili.ki 
daya pembuktian hukum tentang transaksi atau urusan 
yang memiliki daya tunjang bagi tindakan hukum atau 
memiliki keterangan tambah.an yang diperlukan untuk 
membentuk suatu pengertian lengkap mengenai suatu 
dokumen primer. 

3. Nilai Keuangan ( Pemeriksaan). yaitu nilai yang m~m
punyai daya pembuktian di bidang keuangan, yakni nilai 
arsip yang memperlihatkan bagairnana uang diperoleh. 
dibagikan, diawasi, clan dibelanjakan. Arsip itu diperlu
kan di dala.m kasus-kasus atau persoalan pemeri.ksaan resmi 
(setiap organisa.si senantia.sa berada dalam pengawasan. 
penelitian. dan pemeriksaan oleh yang berwenang, misal
nya mengenai perpajakan). 

4. Ni.Lai Peneliti.an (dan tek.nologi) yaitu nilai sebagai data 
i.lm..ia.h yang dapat diperguna.kan sebagai bah.an-bahan pene
litian baik peneliti.an di bidang ilmu sosial rnaupun bidang 
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ilmu eks.akta kernudian hari. 

5. Nilai Sejarah, yaitu nilai yang mencerrninkan jejak dan 
langkah-langkah maju mengenai perkembangan organisasi. 
masyarakat atau bangsa. 

Untuk menetapkan atau menentukan retensi arsip. hal-hal 
yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut : 
1. Persyaratan hukum yang berlaku. a tau peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang mengatur Jangka waktu kewajib· 
an penyirnpanan arsip . 

..., J\.egunaan arsip bagi unit pengolah atau organiSGsi secara 
keseluruhan. 

3. Tingkat Kumulasi Arsip. setiap organisasi perlu memutus
kan mengambil suatu resi.ko yang diperhitungkan (calcu
lated risk) bahwa arsip-arsip tertentu tidak lagi akan di
perluk.an dan boleh dimusnahkan. dengan alasan bahwa 
jika arsip-arsip telah dimusnah.kan, kerugiannya Jebih 
sedikit apabila dibanding.kan dengan besarnya biaya. 
te;iaga. tempat dan peralatan yang diperlukan bagi peng
urusan arsip yang bersang.kutan apabila terus disimpan. 

4. Penentuan jangka wakru penyimpanan arsip, tidak ditentu
kan atas dasar arsip satu persatu tetapi per berkas. Dengan 
demi.kian jangka waktu ditentukan setelah berkas itu 
selesai masa penciptaannya_ Titik tolak jangka waktu 
penyimpanan (retensi) tiap-tiap berkas berbeda-beda 
antara lain sebagai berikut : 

a. Berkas A ....... sekian tahun/bulan setelah penyele-
sai.an. 

b. Berkas B ....... sekian tahunlbulan setelah diteliti. 
c. Berkas C ....... sekian tah:.rn/bulan setelah penyerah-

an habis masa berlakunya (daluwarsa). 
d. Berkas D ....... sekian tahun/bulan setelah dirnuat 

dalam laporan dan rekapitulasi. 



Pada akhir jangka waktu total (aktif dan inaktif) ditentu
kan atau dicantumkan pula tindakan .:ipa yang akan di
lakukan (dirnusnahkan atau diserahkan kepada Arsip 
Nasional). 

Contoh : 

Berkas A ....... sekian tah un/bul.an, ..... dim usnahka.n 
Berk.as B ........ sekian tahun/bu.lan, ..... diserah.kan. 

Apabila ragu-ragu setiap organisasi dapat memutuskan 
membuat jangka retensi arsip lebih panjang karena ta.kut 
adanya resil<o yang tidak pasti. 

5. Jadwal retensi arsip yang berbentuk daftar yang antara 
lain berisikan keterangan tentang : 

a. nama instansi; 
b. isi berkas arsip secara ringkas: 
c. nilai guna: 
d. retensi (jangka waktu penyimpanan) bai.k. aktif mau

pun in akti.f: 
e. keterangan mengenai nilai pennanen a tau m usnah 

(lihat lampi.ran II). 

6. Rancangan jadwal retensi arsip sebelum disahkan sebagai 
pedoman penyusutan oleh \1enreri Agama dengar. SK. 
yang dimintakan ;:iersetujuan terlebih dahulu dari . .\.rsip 
Nasional Republik Indonesia, bagi arsip-arsip yang ber
kenaan dengan masalah keuangan dan kepega waian, harus 
diminta.kan penimbangan terlebih dahulu dari K~tua 
Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepal.a Badan Adminis
trasi Kepegawaian Negara. 

D. PELAKSANAAN PENYUSUT AN ARSIP 

Penyusutan arsip pada dasarnya merupakan penerapan jadwal 
retensi arsip, agar tidak mengganggu kelanca.ran pekerjaan 
sehari-hari penyusutan arsip perlu di.atur pelaksanaannya, 
khususnya yang berkenaan dengan pemindahan arsip in aktif 
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yang berjangka waktu kurang dari sepuluh tahun. Dis.amping 
itu perlu pula diatur pernasukannya dari unit pengolah. Perlu 
adanya penjadwalan baik untuk pernindahan dan pemusnahan 
~aupun untuJ.\ penyerahan arsip. 

Tahap kegiatan yang pertama dalarn pelaksanaan r~~~~·LlS1Jt2~ 
arsip adalah menyiangi atau piemilih ars.ip-arsir yang ada di 
unit pen1wlah. Kegiatan itu bertui1..!3.T1 rnenemukan . 

l. arsip-arsir y3r;g teiah rnelampaui jangka waktuny:.:; 1relah 
mencapai mas.a in aktifl berdasarkan jadwal retensi arsir 
yan~ berlaku. 

arsip-arsip yang dapat dipindahkan atau dimusnahkan 
oleh unit pengolah. 

Pemilihan atau penyiangan arsip dilakukan atas berkas. bukan 
atas arsip lembar demi lernbar yang terlepas dari berkas. Pemi· 
lihan atau penyiangan lembarderni lernbar arsip hanya dilal..:u
kan untuk menyingkirkan arsip dalam berkas. Dokumen da
lam berkas yang di~ingkirkan adaJah dokumen-dokumen yang 
benar-benar tidak ada artinya baik sec2ra indiYidual maurun 
sebagai bagian berkas. Pekerjaan itu_run hanya dapat dilaJ.:.ukan 
atas berkas yang cuku:;::i bc.nyak dokumennya. Bagj berkas yang 
dokurnennya sedikit, tindakan itu tidak perlu dilakukan 
karena hanya mcrnbuang tenaga dan waktu. 
Penentuan akhir jangka waktu penyirnpanan arsip. baik arsip 
aktif rnaupun arsip in aktif. bukan semata-mata berdasarkan 
jadwal retensi arsip tetapi juga berdasarkan kebuiurfan peng· 
gunaan berkas yang bersangkutan. 
Meskipun jadwal retensi arsip telah rnenun.1ukkar; bahwa 
berkas itu tel.ah rnel.ampaui jangka waktu peny1mpanannya. 
apabila rnasih sering dipergunakan berkas itu tidak perlu di· 
pindahkan. Yang perlu dilakukan oleh Tata Usaha Unit Pengo
lah adalah melaporkan kepada unit Kearsipan bahwa berkas 
y:tng bersangkutan belum dapat dipindahk:an. Bahwa laporan 
itu pei~!ing bagj rnasa datang untuk keperluan penyernpurnaan 
jadwaJ reten~ mip, khususnya yang berkenaan dengan retensi 



(jangka waktu penytrnpanan) berkas. 

I. Pemindahan Arsip In Aktif 

a. Pemindahan ars1p in aktif dari Unit Pengolah ke Unit 
Kearsipan setempat. 

I) Arsip in aktif yang akan dipindahkan Ll1daftar 
dalam bentuk fonnulir. Pendaftaran itu tidak atas 
dasar lembar, tetapi atas dasar berkas. Fonnulir 
pendaftaran arsip ~ekunn2-kurangnya bensi k~te

rangan mengena1 · 
- nama unit pengolah yang memindahkan arsip: 

JUdul berkas yang d1pmdahkan besertil kode
nya: 
tanggal. bulan tahun berkas ( pencatatan tanggal 
dimulai sejak berkas diciptakan sampa1 akhir 
penciptaannya); 
retensi atau jangka waktu penyimpanannya 
sesuai dengan apa yans tcrtuang di dalam jad-

wal retensi arsip; 
bentuk fisi.k berkas: 
kondisi berkas: 
jumlah dinyatakan dengan meter kubik. apa
bila diperlukan (lihat lampiran I J l). 

~) Arsip yang akan dipindahkan dimintakan persetu
juan terlebih dahulu dari pirnpinan unit pengolah 
(Kepala Biro; Kepala Pusat: Kepala Bidang dan 
sebagainya). 

3) Pemind.ahan dilaksanakan de·ngan membua t berita 
acara pemindahan arsip dengan melampirkan daftar 
arsip yangakan-dipindahkan (lampiran IV). 

4) Peiaksanaan pemindahan arsip in aktif dari Unit
unit Pengolah ke Unit Kearsipan setiap 2 ( dua) 
tahun isekali. 

b. Pemindalun amp in aktif dari U.K. ke Unit Kearsipan 
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PUsat di Pusat (Biro Um um pad.a Sekretariat J enderal) 
dan Unit Kcars1pan Pusat di Daerah "(Ka.n\lri] Departe
men Agama). 
I) Anip yang aka.n dipindahkan dibuat cfaftar penela· 

an sepeni tersebut dala.rr. point I) a. di atas. 

~) A..rsip yang akan dipindah.kan, t erlebih dahulu 
harus mendapatkan persetujuan p~pinan unit 
organi.sasi.'l '"PT yang bersang.ku~an. 

3) Pemindahan Jilaksanaka::i dengan membua t benta 
dcara pcmindahan .iTSip Lengan melampirkan daf;:ar 
arsip yang dipind2hkan Oampiran 1\'). 

4) Pelaksanaan pemindahan arsip d21ri umt 1'earsipan 
ke Unit J.:earsipan Pusa~ dilaks.anakan setiap 5 
(lima 1 ta.hun sekali. 

Pemusnahan . .\Isip di Unit Kears1pan 

a. Pemusnahan arsip di Cnit Kearsipan dilakukan terbatas 
pada arsip yang inforrnasinya tidak diper1ukan bai.k 
oleh L1nit Pengolah. 5.a ruan organisasi yang bersangkut· 
:m dan Departemer. ::>ecara menyeluruh serta terba'las 
pada arsip yang re1ensinya kurang dari 10 tah~:-i. 

b. Usul pemusnahan disampaika;i pada pirnpir.2n sati..!an 
organi.sasi yang bersangkutan. 

c. ..o\.rsip yang akan dirnusnahkan dibuat daftar pertelaan 
(lihat lampiran Ill). 

d. Pernusnahan a:sip harus dibua: berita a.::~a pemusn.ah
an (lihat larnpiran \.") dengan dilarnpiri daftar pertela
annya. 

e. Pemusnahan arsip umumnya dapat dilaksanakan sete
lah ada surat keputusan pirnpinan s.atuan organisasi 
yang bersangkutan. 

f. Pela.ksanaan pemusnahan arsip dilaksanakan tiap .... 
Tahun sekali bersama.an dengan pemindahan arsip in 



aktif dari Unit Kearsipan ke Unit Kearsipan Pusat. 

g. Pelaksanaan Pemusnahan ars1p harus betuJ-betul 
musnah. 

3. Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan Pusat (Pusat Kearsip
an Daerah) dan penyerahan arsip statis ke ARNAS/AR
NASDA. 
Pemusnahan arsip ·di Unit Kearsipan Pusat dan penyerahan 
arsip statis adalah dua kegiatan yang saling berkaitan. 
Kedua kegiatan terse but dari hasil kegia tan penilaian arsip 
yang ber'Umur 10 tahun dan I 0 tahun lebih yang telah 
melampaui jangka waktu penyimpannya. Penilaian meng
hasilkan arsip yang dapat dimusnahkan di Unit Kearsipan 
Pusat dan Arsip yang harus diserahkan ke ARNAS/AR
NASDA. 

Kegiatan yang harus dil.aksanakan sebelum mengadakan 
penilaia.n arsip adalah sebagai berikut : 

Penyiangan/pemilihan arsip in aktif yang telah melam
paui jangka waktu penyimpanannya sesua.i dengan 
jadwal retensi arsip (JRA). 

Arsip in aktif yang ternyata frekwensi pengguna.annya 
masih tinggi meskipun telah melampaui jangka waktu 
penyimpanannya (sesuai dengan J RA) tetap diper
tahankan. 

Frekwensi penggunaa.n diketahui melalui lembar 
pem.injaman arsip, arsip semacam in.j perlu dibuatkan 
daftar khusus guna penyempumaan J. R.A. yang akan 
datang. 

Dalam melaksanakan penilaian arsip h.al-haJ yang perlu 
diperhatikan adalah sebagai berikut : 

Pen.ilaian d11a1'sanali::an oleh suatu Tim Penelitian. 
Penilaian, pemusnahan dan penyerahan arsip. 

Tim terdiri dari para pejabat yang memili.ki pengala 
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man luas di bidang organisasi dan tug.as pokok Departernen 

Tim bertuga.s melakukan penilaian a.rsip, pemusna.h
an ars:ip di Unit Kearsipan Pusat dan Penyerahan a..rsip 
statis ke ARNAS (ARNASDA bagi KANWIL). 

Surat Keputusan Penetapan tim oleh Pimpinan 
Depart em en. 

Penilaia.n dilakukan untuk meneliti ulang nilai guna 

ars.ip yang berjangka waktu 10 ta.bun a tau lebih. untuk 
mengetahui kemung.kinan meningkatnya ni1ai penna
nen suatu berkas. 

PeniJaian dilakukan secara teliti dengan memperhltung
kan segala kepentingan dan resiko yang mungkin 
timbul. 

Penilaian menghasilkan dua kelompok arsip yang dapat 
dimusnahkan dan arsip yang dapat diserahkan ke Arsip 
Nasional yang masing-masing dibuatkan daftar pertela
annya. 

Daitar pertelaan arsip sekurang-kurangnya berisi keterang
an tentang : 

nama instansi; 
isi da.n judul berkas; 
kode klasifi.kasi; 
tangg.al. bulan dan tahun berkas; 
jenis fisik: 
jumlah kertas: 
kondisi fisik berkas; 
retensi; 
hal-hal yang diperlukan. 

a.. Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan Pus.at (PUsat mau
pun Daerah). 

1 1 Pelaksanaan Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan 

Pusat Pusat Daerah (Kanwil) dilaksanakan oleh 



aktif dari Unit Kearsipan ke Unit Kearsipan Pusat. 

g. Pelaksanaan Pemusnahan arsip harus betul-betul 
musnah. 

3. Pernusnahan arsip di Unit Kearsipan Pusat (Pusat Kearsip
an Daerah) dan penyerahan arsip sta tis ke AR NAS/ AR
NASDA. 
Pernusnahan arsip di Unit Kearsipan Pusat dan penyerahan 
arsip statis adalah dua kegiatan yang saling berkaitan. 
Kedua kegiatan ters.ebut dari hasil kegiatan penilaian arsip 
yang berumur 10 tahun dan 10 tahun lebih yang telah 
melarnpaui jangka waktu penyimpannya. Penilaian meng
hasilkan arsip yang dapat dirnusnahkan di Unit Kearsipan 
Pusat dan Arsip yang harus diserahkan ke ARNAS/ AR
NASDA. 

Kegiatan yang harus dilaksanakan sebelwn mengadakan 
penilaian arsip adalah sebagai berikut : 

Penyiangan/pemilihan arsip in aktif yang telah melam
paui jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan 
jadwal retensi arsip (J RA). 

Arsip in aktif yang ternyata frekwensi penggunaannya 
ma.sih tinggi meskipun telah mela.mpaui jangka waktu 
penyimpanannya (sesuai dengan JRA) tetap diper
tahankan. 

- Frekwensi pengguna.an diketahui melalui lembar 
peminjaman arsip, arsip semacam ini perlu dibua.tkan 
daftar khusus guna penyempurnaan J. R.A. yang akan 
datang. 

Dalam melaksanak.an penilaian arsip ha1-ha1 yang perlu 
diperhati.kan adalah scbagai berikut : 

Penilaian dilaksanakan oleh suatu Tim Penehtian. 
Penilaian, pemu.snah.an dan penyerahan arsip. 

Tim terdiri dari para pejabat yang memiliki pengala 
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man luas di bidang organisasi dan tugas pokok Departemen 

Tim bertugas melakukan penilaian arsip, pemusnah
an ars:ip di Un.it Keanipan Pusat dan Penyerahan arsip 
statis ke ARNAS (ARNASDA bagi KANWIL). 

Surat Keputusan Penetapan tim oleh Pimpinan 
Depart em en. 

Penilaia.n dilakukan untuk meneliti ulang nilai guna 
arsip yang berjangka waktu l 0 tahun atau lebih, untuk 
mengetahui kemungkinan meningkatnya nilai perma· 
nen suatu berkas. 

Penilai.an dilakukan secara teliti dengan memperh.itung
kan sega.la kepentingan dan resiko yang mungkin 
timbul. 

Penilaian menghasilkan dua ke)ompok arsip yang dapat 
dirnusnahkan dan arsip yang dapat diserahkan ke Arsip 
Nasional yang masing-masing dibuatkan daftar pertela
annya. 

Daitar penel..an arsip sekurang-kurangnya berisi keterang
an tentang: 

nama instansi; 
isi dan judul berkas; 
kode klasifikasi: 
tangga), bulan dan tahun berkas; 
jenis fisik: 
jumlah kenas: 
kondisi fisik berkas; 
retensi; 
hal-hal yang diperlukan. 

a. Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan Pusat (Pusat mau
pun Daerah). 

1 I Pelak..sanaan Pemusnahan arsip di Unit Kearsipan 
Pus.at :· Pusat Daerah (Kanwil) dilaksanakan oleh 



Tim Peneliti Penilaian Pemusnahan dan Penyerah
an Arsip Sta tis ke ARNAS/ AR?\:ASDA. 

2) Pemusnahan arsip dilakukan setelah ada persetuju
an dari Kepala Arsip Nasional, dan pertimbangan 
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara 
yang menyang.kut berkas Kepegawaian. Bagi Ar
sip-arsip TU keuangan ~egara. sebe1um dimin.
takan penimbangan Ketua BPK · dan persetujuan 
ARNAS, daftar usulan dis.ampaikan terle'riih d:.i
hulu kepada lrjen dan Dirjen Pengawasan Keuang· 
an Depanemen Keuangan untuk diketahui dan di
setujui. 

3) Usu! pemusnahan dilakukan oleh pim pi nan Depar
temen. 

4) Pemusnahan dilakukan dengan membu.at berita 
acara pernusnahan arsip dengan dilampiri daftar 
pertelaan arsip yang dimusnahkan (liha t lampiran 
III dan V). 

5) Pernusnahan arsip dapat dilaksa.mkan setelah ada
nya surat Keputusan Menteri. 

6) Pelaksanaan pemusnahan arsip disaksikan oleh dua 
orang pejabat dari ltjen dan Biro .yang membidangi 
masalah h ukurn. 

7) Pemusnahan arsip harus betul-betul musnah. 

b. Penyerahan arsip dari Unit Kearsipan PusaT (Pusat 
maupun Daerah) kepada ARN AS/ AR~ASDA. 

l) Usulan penyerahan arsip oleh Pimpinan Departc
men dengan dilarnpiri daftar pertelaan unruk di
sarnpaikan kepada Arnas/ Amasda (lampiran III). 

2) Apabila telah diperolch persetujuan dari Arnas/
Arn.asda penyerahan dapat dilakuk.an dengan rnem
bu.at berita aca.ra penyerahan arsip (lirult lampiran 
VI). 
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3) Bcrkas arsip diserah.kan dalam keada.an yang ter
atur dan disc~i dengan sarana-sa.rana pencatatan 
dan pengendaliannya seperti kartu kendali. 

4) Pelaksanaan penyerahan arsip sekurang-kurangnya 
I (satu) kali dalam I 0 tahun. 

5) Pelaksanaan penyeraJ:ian arsip statis dilampiri 
dengan daftar pertelaan arsip yang diserahkan dan 
Berita Acara Pemusnahannya. 

6) Penjelasan. 

Agar Pelaksanaan penyusutan arsip dapat diselenggarakan 
dengan tertib perlu dibuatkan kartu-kartu ti.kcler file. Kanu
kartu itu berisi keterangan mengenai jenis-jenis berkas yang 
akan disusutkan. Kartu ti.kcler file (kartu pengendalian) 
sebagai sarana pengenda.li.an berkas yang akan dipindahkan. 
dimusnahk.an atau diserahkan kepada Arsip :!\lasional. Deng.an 
demikian kartu ti.kcler file diperlukan di TU Unit Pengolah dan 
di Unit Kearsipan. Bagi Unit Kearsipan kartu-kartu itu ber
iungsi sebagai sarana pengendalian arsip in aktif yang akan di
susutkan, dan sebagai sarana pengendalian bag:i unit kerja. 
Pad a sa.at-saa t tertentu, apabila unit kerja belurn rnelaksanakan 
pemindahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. unit 
ke.arsipan dapat menegur Unit Pengolah yang bersa.ngkutan. 
Dengan demikian unit kearsipan perlu menyediak.an formul.ir 
teguran retensi. 
lsi kartu tikcler file adalah keterangan mengenai berkas dan 
nomor kode jangka waktu penyimpanan, dan tanggaJ yemin
dahan, penyerahan at.au pernusnah.an. 

Kartu ditata dalarn kotak tikcler file berdasarkan tanggal 
pcnyusutannya (peminda.han, penyerahan atau pemusnah.an). 
Fonnulir teguran retensi berisi keterangan antara lain. menge
·nai jutlul bcrka.s dan kode, jangka waktu penyimpanan dan 
tanggal penyusutan. 



E. PENYUSUTAN ARSIP PADA MASA TR.ANSISI 

Untuk penyusutan arsip yang belum diatur berdasarkan Ke
putusan ~enteri Agama Nomor 81 Tahun I 984 Tentang 
Pencrapan Sistem Kearsipan Kartu Kendali (Arsip Dinamis) 
di lingkungan Departemen Agama, penanganannya berpedo
man pad.a - Surat Edaran Arsip Nasional Norn or E/0I/1981 
Tangga] 5 Agustus 1981 Tentang Penanganan Arsip in aktif 
sebagai pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah 
Tentang Penyusutan Arsip. 
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BAB V1 

PEMELIHARAAN ARSIP 





BAB VI 
PEMELIHARAAN AR.SIP 

A. PENGAMANAN lNFORMASI ARSIP 

I. Petugas Pengelola Kearsipan 

Faktor utama sebaga.i sarana pengamanan infonnasi dari 
arsip adalah orang atau petugas yang mengelola kearsipan. 
Persyaratan yang diperlukan sebaga.i pctugas pengelola 
kearsipan ialah : 

a. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang ke
arsipan. 

b. Mempunyai pengalaman kerja yang sesuai dengan 
jabatan/tugasnya. 

c. Harus mernpunyai rasa/perhatian terhadap bidang ke
arsipan dalarn rangka tertib administrasi demi tercapai
nya tujuan organisasi. 

2. Sarana. Kerja 

a. Tempat Penyirnpanan 
Ruangan tempat menyirnpan arsip in aktif haru.s me
menuhi persyaratan sebagai berikut : 

1) Luas dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan/ 
volume kearsipan instansi yang bersangkutan; 

~) Harus terhindar dari kemungkinan-kemungkinan 
serangan bahaya kebakaran, kebanjiran, pencurian 
dan lain-lain; 

3) Ha.rus mempunyai fentilasi yang baik dan men
dapat penerangan/cahaya yang cukup, tetapi tidak 
perlu mendapat pancaran sinar matahari secara 
langsung ke dalam ruangan; 

4) Suhu udara dan kelembaban udara dalam ruangan 
harus terjaga dengan baik, tidak boleh terlalu 
dingin dan lembab; 
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5) Perlu adanya pesawat pengatur suhu dan kelem· 
ba ban udara dalam ruangan: 

6) Harus mempunyai peralatan yang sesuai dan 
lengkap. 

b. Lokasi Penampungan Arsip-arsip ln-aktif : 
l) De po Ars.ip Pusat disingkat DAP sebagai. tempat 

penampungan Arsip-arsip in-aktif yang diserah· 
kan oleh instansi-instansi Pusa t Depanemen Agama 
dan juga untuk instansi-instansi struktural/fungsi· 
onal (Unit Pelaksana Tekn.is) Departemen Agama 
khusus wilayah DKI. Jakarta. 

2) Depo Arsip Daerah disingkat DAD sebagai tempat 
penarnpung.an arsip-arsip in-aktif yang diserahkan 
oleh insta.nsi-instansi Departemen Agama dalam 
wilayah Propinsi bail< instansi-instansi Struktwal 
maupun instansi-instansi fungs.ional (Unit Pelak· 
sanaan Teknis); DAD berada dan di bawah tang· 
gung ja'W"Bb Kantor Wilayah Departemen Agarna 
Propinsi. 

3. Prosedur Kcrja 

Prosedur kerja Y&lli dapat menjamin kcamanan informasi 
ia.lah suatu proscdur yang dapat menghasilkan kelancaran. 
ketcrtiban d&n kescrnpuma.an dalam pelaksanaan tugas 
Departcrnen Apma. 
Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi 
perkantoran dari masing-masing unit kerja yang beradj 
di dalamnya denpn mengutamakan pengamanan informasi 

kcarupa.n yana dipcrlukan. 

4. Dasar Hukum 

PeRtunn perundang-undangan yang dijadikan landasan 
hukurn dalarn penpm.a.nan informasi kearsipan perlu di· 
sebarluaskan kepada petugas pengelola kearsipan dan jugAi 



hpada semua Karyawan Departemen Agama untuk dapat 
diketahui seperlunya. 

B. PEMELIHARAAN/PENGAMANAN FISIK ARSIP 

I. Lokasi Gedung/Ruang Arsip 

Lokasi ruangan atau gedung arsip yang paling baik 
ialah di daerah yang bebas dari pada kesibukan-kesibukan 
industri, kekotoran udara yang diseba bkan oleh adanya 
sulphurdioxide. yang merupakan hasil tambahan dari pada 
proses industri sangat rnernbahayakan bagi kelangsungan 
hidup kertas. Akan tetapi jika hal itu tidak mungkin 
karena berbagai sebab, karena misalnya telah terlanjur 
dibangun di daerah lingkungan industri, untuk rnenghin
dari sulphurdioxide (hasil pembakaran anta.ra minyak 
dengan arang batu), Fentilasi diberi filter, yang fungsinya 
untuk menyaring udara, serta jenis-jenis serangga. 

Apabila suatu ruangan arsip rnerupakan bagian dari 
pada suatu gedung, hendaknya di dalam pembuat.annya 
direncanakan sedernikian rupa. sehingga ruangan-ruangan 
untuk menyirnpan arsip agak lebih terpisah dengan ruang
an kantor-kantor lainnya. 
Hal ini untuk menghindari atau untuk mengatasi hilangnya 
arsip-arsip. Akan tetapi yang utarna karena pertimbangan
pertirn bangan sebagai berikut : 

a. Keamanan 

a) Sifat rahasia arsip akan lebih terjamin. 

b) Mengurangi lalulintas pega wai dari bagian di sekitar 
ruangan penyimpanan arsip. Dengan demikian 

akan terjarnin keamanan arsip-arsip. 

c) Menghindari pihak lain yang tidak berkepentingan 
untuk rnemasuki ke dalam ruangan yang dikhusus
kan untuk arsip-arsip. Hal ini juga untuk meng
hindari adanya pencurian/penyelewengan ars1p

arsip yang bernilai. 
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b. Effisiensi 

Pernbagian ruangan dibuat sedernikian rupa sehingga 
rnasing-masing ruangan hanya dipergunakan untuk satu 
bagian/unit s.aja. dengan demikian tidak carnpur aduk 
rnenjadi s.atu. Pembagian ruangan yang baik tersebut 
sudah barang tentu akan meningkatkan effisiensi dan 
kelancaran pekerjaan. Disamping itu juga akan kelihat· 
an dengan jelas kekhususan bagian kearsipan. ruangan 
tahan api. air, serta serangga dan sejenisnya merupakan 
syarat yang pokok. 
Perlu diperhatikan, sedapat mungkin menghindari 
penggunaan kayu untuk bangunan yang secara 1ang
sung bersentuhan dengan tanah. 
Hal ini untuk mencegah adanya serangan api, air dan 
serangga. terutama rayap yang tidak kita ketahui cara 
keijanya. kecuali hasilnya. Ruangan yang paling ideal 
ialah ruangan yang tidak menggunakan jendela akan 
tetapi cukup dengan menggunakan feutilasi yang ber
filter. Jika diperlukan cahaya. dapat mern!gunakan 
cahaya listrik. 

Pengguna.an Sistem Pendinginan Gdara tAC). 

Penggunaan AC dalam ruangan sangatlah penting. 
apabila kita rneng.hendaki agar arsip-arsip dapat tahan lama 
karena AC rnernungkinkan dapat mengontrol terhadap 
udara. Kita semua telah rnengetahui bahwa pemeliharaan 
dan pencegahan (preventive) lebih rnudah dari pada mem
perbaikinya. 

Sebenarnya bahwa peng___runaan sistern pendinginan udar:i 
ini rnernungkinkan pencegahan hama-harn~ kertas. baik 
yang disebabkan karena faktor-faktor kimia wi, biologis 
maupun faktor-faktor fisik, faktor-f aktor kimiawi seperti 
sulphurdioxide, faktor biologis rnisalnya berrnacam-macam 
insect, dan faktor pisik seperti sinar rnatahari. 



Penggunaan AC disamping untuk mengontrol suhu 
mengontr0l keJembaban dan kebersihan udara. Temperatur 
atau suhu udara yang idea) bagi bahan-bahan dari kertas 
ialah sekitar 60°F sampai 70°F dan kelemba ban sekitar 
50 s.1mpai 6t)q. 
AC d1pasang terus menerus. selama 24 jam. dalam musim 
apapun sepanjang tahun. Keadaan udara yang tidak kons
tan secara terus mener..ls makin lama makin memperlemah 
daya tahan kertas. 

3. Penggunaan Rak .\rsip 

Penggunaan rak harus dapat dipenanggung jawabkan baik 
dari seg:j keamanan maupun dari segi daya tahannya. yang 
paling baik iala.h menggunakan rak m etaJ Penggunaan ra k 
dari pada kayu tidak cocok untuk konstruksi penyimpanan 
arsip-arsip yang kebanyakan dibuat dari pada kenas. 
karena tidak tahan la..r;1a dan muaah terbakar. Disamping 
itu jika pemeliharaan tidak sempurna. besar kemungkinan 
akan diserang rayap a tau sejenis serangga la inn ya. Akan 
tetapi tidak berarti bahwa pengguna.an rak dari metal bebas 
sekali dari pada bahaya-bahaya tersebut di atas. 

Die.amping itu jik.a pemeliharaan dan terutama pengontrol
an terhadap kelembaban tidak sempurna. kemung.kinan 
besar metal itu sendiri akan rusak karena berkarat. 

4. Beberapa Sebab Kerus.akan Arsip. 

Sumber atau asal penyakit kertas ini bermacam-macam, 
sepeni matahari. disamping sering membantu manusia 
daJam membasmi berbagai bakteri, juga mempunyai sifat 
perusak terhadap kertas. 
Di samping itu jamur juga merupakan sebab kerusakan 
kertas. demikian juga debu-debu. Pada umumnya ascidik 
dan gas-gas lainnya yang terkandung di dalam atmosfir 
mempunyai efek terhadap kehidupan kertas. 
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Sumber atau asal perusak kertas dapat dibagi menjadi 
tiga golongan bes.ar, yaitu sumber perusak biologis. phis1k 
serta kimiawi. Disamping ketiga faktor tersebut masih ada 
faktor lainnya seperti kebakaran. banjir dan bahkan per
buatan manusia sendiri baik yang disengaja maupun tidak 
disengaja. 
l) Faktor B10Jogis 

a. Akibat adanya jamur pada kertas. akan membusuk
a n cellulose dalam ken as. Biasa nya d itandai dengan 
warna kuning. coklat atau berbintik-bintik hit.1m. 
Disamping membusukkan sellulose (cellulose me
rupakan bagian yang terpenting dari dinding-din
d.ing eel tumbuh-tumbuhan yang didapat dengan 

mengolah bahan dasar (kayu) menurut bermacam
macarn precede seperti sulphiot procede, sulphat 
natrom procede) pad.a kertas. jamur juga akan 
merusak perekat, serta melcngketkan antara satu 

kertas dengan kertas lainnya. Pada dasarnya tum
buh jamur dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti 
kelem baban, tempera turn ya yang ddak terkontrol. 
Keduanya itu merupakan faktor yang amat penting 
terhadap tirn bulnya jamur. A tau pipih. akibat 
selanjutnya akan mudah sobek. Di.samping itu 
Jamurpun penyebab dari pada "Foxing ... :Soda ini 
sebagian akibat dari pada aksi kimia yakni sebag2i 
hasil dari pada campuran besi yang terkandung di 
dalarn kenas dan organik acids yang dikeluarkan 
oleh fungsi. Foxing ini dapat dihilangkan dengan 
penyelipan kenas racun cendawan "Fungsid1al 
Tissue··. J enis racun ini rnudah didapat. dan bah
kan dengan membuat sendiri. Yaitu terdiri dari 
orthophenyl ponate yang dicampur dcngan air 
bias.a. lat itu diperguna.kan untuk mcrendam 
kcrtas tissue. 
Setelah kertas tissue tercndam kemudian dikeri.ng-



kan. Cara pemakai.annya, yakni dengan hanya me
nyelipkan kertas yang sudah beracun itu di antara 
kertas-kertas arsip atau buku-buku. 

Tindakan Pencegahan. 

Akibat kelapukan kertas sebagai akibat jamur. 
tindakan pencegahan seperti kebersihan ruangan 
penyimpanan serta pengontrolan terhadap kelem
baban suhu udara. Seperti telah diungkap dimuka. 
pengontrolan terhadap kelembaban dan suhu 
udara hanya dapat dilakukan dengan AC. Akan 
tetapi jika pengaturan kelembaban dalam batas
batas tertentu tidak mungkin dilakukan. yang 
harus dikerjakan ialah memperlamba·t pertumbuh
an jamur dengan mengusahakan agar dalam ruang
an penyimpanan terdapat sirkulasi udara bersih. 
Hal ini berguna untuk memperlambat turunnya 

kelembaban dan suhu udara. Untuk maksud ter

sebut dapat dilakukan dengan menggunakan fan. 

b. Serangga 
Serangga juga merupakan masalah yang amat 
pelik bag:i negara-negara yang beriklim tropis. 
Jala.n yang paling baik d engan cara penceg.ahan. 
yakru dengan kebersihan ruangan. Setiap s.aat 
harus diadakan pengontrolan baik ru.angan itu 
sendiri, rnaupun terhadap bahan-bahan atau per
alatan yang ad.a di dalamnya, sert.2 arsip-arsipnya 

itu sendiri. 

~) Kutu Buku 
Kutu buku selalu menghancurkan cellulose dari kertas. 
Biasanya berkembang biak di sekitar jilidan buku atau 
arsip, bahkan sering juga diketemukan pad a ]em baran-

lembaran kertasnya. 
Dari sekian banyak jenis serangga binatang inilah yang 
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paling sulit untuk diberantasnya. Penyerangan ter
h.adap kertas adanya ketika kutu buk u mi mengerami. 
Dalam arti bahwa kutu buku ini akan memakan kertas 
d1sekelilingnya selama dia mengeram. 

Pemusnahan terhadap jenis-jenis serangga. 
Untuk menghadapi jenis serangga yang kecil-kecil 
sepcrti tersebut di atas dapat dilakukan dengan jalan 
fumigasi. Fumigasi ini umumnya bermacam-macam 
tergantung dari pada bahan kirnia yang diperguna· 
kannya. 
Misa.lnya, bahan kimia yang dipergunakan seperti 
campuran gas Ethylene Oxide dan carbon Dioxide. 
Untuk ruangan yang seluas I 0 M3, bahan yang diper· 
gunakan sebanyak 42/2 kg. Ethylene Oxide 10% dan 
carbon Dioxide sebanyak 90~. Campuran ini sangar 
ef ektif untuk memberantas j enis-jenis insect ran pa 
merusakkan kertasnya sendiri. 

Lamanya iumigasi sekitar 3 jam. sebma. periode itu gas 
bersirkulasi di dalam ruangan dengan bantuan pompa 
listri.k. Setelah tiga jam gas dipompa keluar. setelah 
pin tu dibuka dan arsip-arsip diambil. Selama proses ini 
seluruh tingkatail hidup insect sepeni telur, Jarva dan 
yang baru saja men etas ma ti semuanya. Disamring 
fumigasi dengan bahan-bahan tersebut di atas juga 
dapat dipergunakan para Diclorobencano dan Kilo
petra. Akan tetapi bahan ini agak lemah daya bunuh· 
nya, sebab yang akan mati hanya larva dan induknya 
saja, sedangkan telurnya tidak. Oleh karena itu dengan 
bahan ini proses fumigasi agak lama, yaitu dalam 
waktu 24 jam atau lebih. Setelah jangka waktu itu 
arsip dibiarkan saja, dan bebetapa hari kemudian. 
setelah diperkirakan telur-telurnya menetes, difumi
gasikan lagi dengan bahan yang sa.ma. 

Faktor perusak kertas ~ya dari jenis. biologis iru 
ialah tikus. Akan tetapi sebab utama a.danya serangan 



ti.kus ini adalah manusia sendiri. Kecerobohan kita 
sering mengundang tikus-tikus tersebut. Rontokan atau 
makanan yang tercecer merupakan daya tarik yang 
paling menarik. 

3) Fa kt or Fisi.k 

Faktor penghancur fisik 1erkandung di dalamnya ialah 
cahaya panas serta air. 
Faktor-faktor tersebut akan menyebabkan perubahan
perubahan pho10chemical, hydrolitic atau oxidative 
di dal.am kertas. 

a. Kerusakan akibat sinar at.au cahaya panas biasanya 
ditandai dengan warna kuning pada kertas. 
Cahaya disamping membantu manusia untuk me
musnahkan bakteri-bakteri juga mempunyai sifat 
penghancur. Binatang, Tumbuh-tumbuhan akan 
menJadi lemah ji.ka memperoleh expose cahaya 
matahari. 
Penyebab paling utama dari kehancllr.ln kertas 
ialah ultraviolet. yang merupakan sa.Jah satu unsur 
atau bagian dari pada cahaya matahari. Ultraviolet 
dapat merusakkan celluJose dan bahan-bahan lain
nya pada arsip-arsip textile. 

b. Panas dan Uap Air. 
Adanya sinar atau cahaya panas serta dengan ada
nya kelembaban yang rendah kertas akan menjadi 
kering dan getas. Sedangkan adanya uap panas 
menyeba bkan kertas-kertas lemba b ata u basah dan 
mendorong tumbuhnya jarnur. Oleh karena itu 
untuk memelihara kertas hingga dapat tahan Jama 
syara t yang paling utama iala.h memelihara derajat 
panas dan kelembaban di dalam ruangan penyim-

panan. sedemikian rupa. 



La.rnpiran l. 

SURVEI ARSIP PEMERINTAH 

I. ORGANISASI 

I I. INSTANSI INDUK :. UNlT PENGOLAH 

I 3. LOKASI \ 
4. PE~A.'JGGC:t\G JAWAB GOLONGAN 

I TELEPON 
I 

I II. DESKRIPSI ~ON FISIK 
1 

5. PENATAAN 

6. JUDUL ARSlP KETERANGAN 

7. KEGUNAA.N 

8. HUBUNGA.N FUNGSI INTRA 

EXTRA 

9. DAS AR HU KUM 

III. DESKRlPSl FISIK 

10. KUANTITAS I 3. FREKWENSI PENGGUNAAN 

11. KU RUN (W AK.TU) 

l~. TINGKAT AKUMULASI 15. KONDISI FISIK 

16. FASILITAS PENYIMPANAN 

17. PENANGGUNG JAWAB PETUGAS I TANGGAL 

Catat.an : Ukuran formulir di~£:u11i.kan deftSBJl k:ebiasaan staJldar at.au kebu -
t uha.a in St a n.s.i sendiri. · 
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l..ampi.ran I a. 

PETUNJUK PENGISIAN 
FORMULIR SURVEI ARSIP PEMERINTAH 

I. Organ is.a li 

I. Innansi (Induk) 

"' Unit Pengol.ah 
3. Lo k a s i 
4 Penanggung jawab 

Golongan 
Telepon : 

II. Deskripsi Non Fisik 

5. Penataan 

6. - Judul Arsip 

- Keterangan 

7. Keguna.an 

8. Hubungan Fungsi Arsip 
dengan 

lntr! 

Extra 

9. Dasar Hukum 

III. ~iFisik 
l 0. Kuantitas 

11. Kurun W aktu 
12. Tingk.at Akumule.si 

l 3. F rekweJ'W Penggunaan 

lnstansi yang vertikal di at.as 
linit pengolah. 
(Cukup jelas). 
(Cukup jelas). 

Kepala Unit Pengolah alau Pejabat 
yang berwenang. 
(Cukup jelas J 

(Culrup jelas) 

Dasar klasi11kasi/penataan arsip. 

(Cukup jelas) 

Ringjcasan isi a1au keterangan yang 

menjelaskan isi arsip. 

Kegunaan arsip dalam pelaksa

naan tugas unit. 

Hubungan fungsional arsip dengan 

unit pengolah lain. 

Hubungan fungsional dengan instan

si luar. 

Ketentuan Hulrum yang mePgatur 

retensi atau menjadi dasar pencipta

an arsip. 

Dala1n meter linear atau meter kubik 

(Volume). 

(Cukup Jelas). 
Perhitungan penarnbahan arsip. 

Perhitungan banyaknya penggunaan 
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14. Jcni.s Fisik 

t 5. Kondisi Fi.silc: 
16. Fasilius Penyimp:man 

17. Penanggung Jawab 
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Pclugas 

Tanggal 

J.~ip d a1arn p elaksanlln rugas. 
Pcnjcl.a.san jcnis ftsi.k apabila ad.a yans 

bcrupa bukan kcrta5 s.epcni film, peU.. 
dan pit.a... 

(Cukup jcw). 
Pcnjel.asan mcngen.a.i jen.is perleng
lcapa.n peoyim~ a.nip. 
Tanda tangan pcnanggung jawah Unit 

Pengolah. 
T anda langan petugas survci. 
T angp1 d il.akul'3 n su rvc i. 
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La.mpiran ll I. 

DAFTAR PERTELAAN 
PEM INDAHAN/PEM USNAHAN/PENYERA HAN ARSlP 

lnstansi Unit Pengolah Judul Arsip Kade Arsip 

..................... ···························· ........................ ......................... 

Kade Ars1p Judul dan ~raian Kurun Jumlah Retensi 

lsi Wakru Cata tan 
Norn or 

Rcvis1 

Dengan ini dinyatak.an bahwa ars1p Diberikan kepada yang berwenang 
yang terdapat da.lam daftar in..i akan sebanyak dua salinan supaya dikem· 
d ipindahkan/ d i.musnahkan/ d ise rah- ba.likan satu s.a.linan set el ah ditanda 
kan s.csuai dengan ketenruan yang tangani sebagai persetuJuan pcnyu· 
berlaku. sut.an arsip. 

Unit Pengolah Un.it Kearsipan lnstansi Panitia Penilai Arsip 

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

BAKN/BAPEK.AtMENTERI DN• 1 

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

Ta.nggal Penyusutan ARSIP NASIONAL 

.................................. ································ 

Cat.at.an : 

Ukuran formulir disesuaik.an dengan kebi.asaan st2ndar atau kebutuhan instans1 
sendiri. 

•) Caret yang tidak perlu 
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Umpiran IV. 

BERITA ACARA PEMINDAH.AN ARSIP IN AKTIF 

Norn or: ......................................................... . 

Pad a hari ini tanggaJ ..................................... bulan .......................... . 
tahun ............................. k.ami yang bertanda tanga.n di bawah ini: 

Nam a 
Jab a tan 
~IP. 

DJ.Jam hal iru bertindak atas nama Unit Pengolah ........................................... . 

yang selanjutnya disebut pihak Kesatu. 

Nam a 

Jabatan 

:"-JIP. 

Dalam hal in1 benmda.k atas narna dan untuk Pusat Penyunpanan Ars1p. yang 

selaniurnya d1sebut Pihak Kedua: 

menyatakan telah mengadakan serah terima arsip·arsip yang dipindahkan 

seiJc~ti iercantum daiam daftar terlampir untuk disirnpan di Pl!~a~ Penyimpan· 

an Ars1p. · 

Ditenma tanggal 

Pihak Kedua 

Kep3Ja Pusat Penyimpanan Arsip, 

Kepala B1ro 

19 ...... . 

Pihak Kesatu 

Kepala Un11 PengolaI'. 
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Lunpi.ran V. 

BER IT A ACARA PEMUSNAH.AN ARSIP 

Nomor : ........................................................... . 

Pada hari ini tanggal ................................................... yang bertanda 

~angan di bawah ini. berdasarkan rnrat Kepurusan Menten 'So ................... . 

.................... ~nggaJ .................................................... dan Surat T'..!gas 
~o. ........................................... tanggaJ ...................................................... . 

tel.ah mela.Xukan pemusnahan arsip-a.rsip yang rercanrum dalam daft.ar te~lam

pir dengan cara •) 

1. penghancuran 

b. pembak.a:an: dan 

c. peleburan seca.ra k.imi.a. 

l . .. ······ ................................. . 

~IP.: 

.., ............................................................... 

~lP.: 

3. ··········-···········-·······················-
~1P.: 



lArnpiran VI. 

BERIT A A CARA PENYERAHAN ARSIP ST A TIS 

Nomor: ..................................................... . 

Pada hari ini tangg~ ............................... bulan· ............................. .. 
tahun ............................. kami yang bertanda tang.an dibawah ini: 

Nam a 
Jabatan 
NIP. 

dala.m hal mi bertmdak atas nama dan untuk Departemen .............................. . 

yang selanjutnya d1sebut Pihak K.es.atu. 

J\ am a 
Jabatan 

NIP. 

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Arsip Nasional Republik Indo

nesia, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip-arsip statis yang 1ercantum 

dalam daftar terlarnpir unruk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. 

Yang menerirna : Yang mcnyerahkan : 

Pihak Kcdua. Pihak Kcsatu, 

a.n. Kcpala Arsip Nasional R.l. a.n. Sckrctaris Jendral 

·--············································· 
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Uffipiran VI. 

BERITA AC.AR.A PENYERAHAN ARSIP STATIS 

Nomor: ..................................................... . 

Pada har1 ini tan~al ............................... bulan· .............................. . 
tahun ............................. kami yang benanda tangan di bawah ini : 

Nam a 
Jabatan 
NIP. 

dalarn haJ mi bertmdak atas nama dan untuk Depanemen .............................. . 

yang ~lanJutnya d1sebut Piha.k Kesatu. 

Nam a 
Jaba1an 

NIP. 

dalam hal irn bertindak at.as narna dan untuk Arsip Nasional Republik lndo· 

nesia, yang selanjutnya discbut Pihak Kedua. 

Menyatak.an telah mengadakan serah terima ars1p-arsip s1atis yang tercantum 

da.lam daftar terl.ampir unruk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. 

Yang rnenerima : Yang menyerahkan : 

Pihak Kedua. Pihak Kesatu, 

a.n. Kepala Arsip Nasional R.l. a.n. Sek.retaris Jendral 

·--.. ··········································· 
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POLA KLASIFIKASI DEPARTEMEN AGAMA 

OT.ORGANISASI DANT ATALAKSANA 

00. ORGANISASI 
Surat-surat yang berhubungan dengan pem bentukan, per
ubahan organisasi, uraian pekerjaan dan pem bahasannya 
mulai dari awal sampai akhir dan jalur pertanggung jawab
an. 

01. TATALAKSANA 
0 l. l PERENCANAAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan pembuatan pe
rencanaan/program kerja oleh unit-unit kerja Dep. 
Agama secara keseluruhan, termasuk segala. jenis 
pertemuan dalam rangka penentuan kebijaksanaan 
perencanaan. 

0 l.1. LAPORAN 
Surat-surat yang berhubungan dengan laporan 
umum. monitoring dan evaluasi dari unit kerja, bai.k 
laporan: 

bulanan 
triwulan 
semesteran 
dan tahunan (secara keseluruhan/laporan umum/ 
1Z1poran OT.) 

01.3 PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA 
Surat-surat yant berkenaan dengan penyusunan 
sistem, prosedur, pedoman, petunjuk pelaksanaan, 
tata kerja dan hubungan kerja. 

01.4 PENYUSUNAN PEMBAKUAN SARANA KERJA 
Surat-surat yang berhubungan dengan penyusunan 
pembakuan sarana kerja yakni penentuan kwalitas 

.ct an kwantitas yang meliputi: 
ukuran 
jenis 
merek dan sebagainya 
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HM. KEHUMASAN 

00. PENERANGAN 
Surat-surat yang berhubungan dengan segala kegiatan yang 
berkenaan dengan penerangan terhadap masyarakat tentang 
kegiatan Dep. Agama tennasuk di dalamnya: 

konperensi pers 
parneran 
wawancara 
dan penerangan dalarn media massa lainnya 

0 l. HUBUNGAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan segala kegiatan intern 
Dep. Agama dan antara Dep. Agarna deng<m pihak lain. 
baik dalam maupun luar negeri dalam bidang kehumasan. 
kordinasi dan pemerintahan umum antara lain: 

Bakohumas 
hearing DPR, AMO, PKP. 
kelompok kerja <POKJA) 
dan organisasi-organisasi mass media 

termasuk di dalamnya pengarahan ·sambutan yang bersi
fat umum. 

O~. DOKUMENTASI DAN KEPUSTAKAAN 

02.1 DOK UMENT ASI 
Surat-surat yang berkenaan dengan keg.iatan yang 
berhubungan dengan penyediaan/pengumpt1lan ba
han/dokumentasi tennasuk penye barannya. 

02.2 KEPUST AKAAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan kegiatan yang 
berhubungan dengan penyediaan pengumpulan ba
han-bahan kepustakaan. 

03. KEPROTOKOLAN 
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Surat-surat yang berkenaan dengan masalah "keprotokol
an, seperti: 



tamu-tamu pimpman DerJnemen ld:i.lam maupun luar 
negeri i 
kun_iun~an kerjJ 
upacar:i nar' nasion::il 
dan H LT Dep~n e111en . .\pm:..i. 

!\. P 1' E PEG A\\. A 1 .\ ~ 

OC PE:'\GADA ..\~ 
00 l FOR\1ASl 

Sural·~ur:;; ~ :;:1:: l°'erkena:li~ 0\."11~;.!i~ 1'er..:-:i.J!1J~1: 

peng:iJd:..in ~1e;a\\ Ji. nm;::i usu:. fonn~~~. ~amra; d\..'
np:: persetuJuan 1ennasuk di dalamnya oczettm~. 

00.~ PE~ERI\1AA\ 

Sura1-surat yan~ berkenaan dengan penerimaan re
gawai baru. mulai dari pengumurr.;:in penerim;:;an. 
panggilan t::-sung psychotest ·clerance test sarnpni ne
ngurnum :in yang d iterim a. t e:in asu\..- d ! d2 l<t:11 :-: y:?: 

GAH <Gun1 Ag am a Honorarium l 
GTT <Guru Tidak Tetar 1 

P.3-:"TCR iP::-gawai P::-mbam<.: Pe:1..:2L!~ ~i~~~!; 

Talak Cerai Rujuk)/Pembantu PPN dan Tenaga 

honorarium lainnya. tennasuk i pengangkatan 
dan pernberhentiannya. 

00.3 PE~GANGKATAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan seluruh proses 
pengangkatan calon pegawai dan menempatkan 
calon pegawai sarnpai dengan menjadi pegawai ne
geri, mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai de
ngan pengangkatan, termasuk pelimpahan/penem

patan. 

01. TATA USAHA KEPEGAWAIAN 
01.1 IZIN/DISPENSASI 

Surat-surat yang berkenaan dengan izin tidak ma
suk kerja atas permintaan yang diajukan oleh pega
wa1 yang bersangkutan, maupun dispensasi yang di-
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ajukan oleh instansi lain tcnnasuk tugas pada ins
tansi lain dan izin tugas di luarnegeri bagi pegawai 
Departemen Agama. 

01.2 KE TE RANG AN 
Surat-surat yang berkenaan dengan keterangan pe
gawai keluarganya, termasuk surat-surat menge
nai i\IP/KARPEG. penunjukan penghubung ke 
instansi lain dJn data peg.awai1peJabat. 

02. PE~DIDIKA~ LATIHA~ 
02. l PE~JEi\JANGA:S 

Surat-surat yang berkenaan dengan: 
SEPADA (Sd.:olali Pimpinan Administrasi Ting
kat Dasar) 

SEPALA ( Sekolah Pimpinan Admimstrasi Ting
kat Lanjutan l 
SEPA.DYA I Sekolah Pimpman Administrasi 
Ting.kat Mady~1 
SESPA (Sekola,1 Staf Pimpinan .-\dmir.istr::isi) 
LE~1HA~AS lLembaga Penaha;ian '.\asiona\1 

mulai dari perencanaan I trajnmg ~eed. suf'\ ~~. 
kuri.k ulum. silabus dan lainnya ). pelaksanaan dan 
evalu asi. 

0::.2 KEPAt\GKATA:\ 
Surat-su;at yang berkenaan dengan. 

Pra J abatan 
- SU SC A TUR 0'-ursus Calon Pengaturl 

Sl'SCATA (Kursus Calon Penata1 
SCSCABI:\ d·~ursus Calon Pembinai 

mulai dari perenc3na. pelaksanaan dan e\·aJuas1 

0~ . .3 LATIHA:\ KCRSCS/PE~ATARA:\ 
Surat-surat yang berkenaan dengan latihw tenaga 
adminisuasi. teknis fungsional. kursus. penatar:rn. 
baik daiam mauDun luar negeri. mulai dJri peren· 
canaan, pelaksanaan dan evaluasi. T ARPAD:t\AS. 



general 1.:h~k up pejabat. 

08 . .: C L'. T J 

Surat-surJl y~ng berkenaan dcngan cuti pc>gawai 
me Ii put i: 

cuti tahunan 
cut i k arena ~lasan pentin2 
cuti sak1t 
cutJ bersalin/hamil 
dan cuti di lu:ir tan2£un2an nc-eara - - ..... . 

08.3 REKREASI 

Surat-surat yang berkenaan dengan rekreasi dan olah 
raga. 

08.4 BANTU A~ SO SI AL 
Surat-surat yang berkenaan dengan pemberian ban
tuan/tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarga 
yang mengalami musibah. tennasuk ucapan duka 
cit a. 

08.5 KOPERASI 
Surat-surat yang berkenaan dengan organisasi kope
rasi termasuk di dalamnya masalah pengurusan ke
butuhan bahan pokok. 

08.6 PERUMAHAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan perumahan pega
wai. 

08.7 ANTARJEMPUT 
Surat-surat yang. berkenaan dengan transi)ortasi 
pegawai. 

08.8 PENGHARGAAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan penghargaan. 
tanda jasa. piagam. satya lencana dan sejenisnya.. 

09. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 
Surat-surat yang berkenaan dengan pensiun pegawai. ter
masuk jaminan-jaminan asuransi karena herhenti atas per-
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mintaan send iri. berh~nt i dengan hom1at bukan karena hu· 
kuman. pind;:ih keluar dari depanemt'n dan meningpl du
ma. 

KU. K EUA.NGAI'\ 

00. ANGGARA!" 
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00.l RUTll'\ 
Surat-surat yan~ berkena;:in deng.an anggaran t--el:rn· 
ja rutin mulai dan pengumpulan ~ahan. remro~('S· 
an penyusunan DU1' samp~i dengan pembuatan 
DUK. pem1intaan plafon. pengajuan konser Dll\ 
ke Ditjen Anggaran. surat-surat pem bernanuan pem· 
bahasanfpersetujuan DIK. anggar<in belanja 1ambJi1· 
an dan re\'isi DIK. usu! pen~ang.katan Bendaha·ra
wan Rutin dan SIAR (Sisa .A..nggaran Rutint tei-

masuk SPP Sekolah.!Perguruan Tinggi. 

OO.: PEMBANGUNA~ 

Surat-surat yang herkenaan dengar. a:Jg~a;-121; (l;:>]a~i· 

ja pembangunaii m1.1la1 dan pengum~~u;ui b2h::; .. ~~f· 

mrosesan penyusunan DL1P s2mpai c-:ngc.r. perr!b~.:;1-
an DUP. perrnin1a2n plafon. pengajuan i<on5-ep DJP 
ke BAPPENAS dan Dep. Keuangar.. sur21-sur2~ 

pemberitahuan pembahasan pe:setu.iu2r: DlP. a::g
garan belanja tambahan dan reYisi DLF. 'JSL!] per:g· 
ang.katan PlMPRO.IBENPRO dan SIAP (S1sc: A .. :£g2:-

an Pem bangunan ). 

00.3 NO~ BUDGETTER 
Surat-surat yan~ berkenaan dt>ng2n peny~s-..•1.1:~;;'· 

dan pengelolaan ang,g.aran non budgeue; me!..;::-~:: 
NTCR <Nikah. Talak. (era1 dan Ruiu}: 1 

BADKJ <Badan Admmisuasi Dane: Ke:-oh2:-::2r. 
I slam) 
Biaya Petug.a~ Haj1 
BKM (Badan Kese.iahteraan Mesjid) 
BP-4 <Badan Penasehai Perkawir.2n d2n Penyc'
lesaian Perceraian) 



03. K 0 RP RI 
Surat-surat yang berkenaan dengan organisasi KORPRI tcr
masuk di dalamnya: 

Dharma Wanita 
PEMILU 

- dan lain-lain yang sejenis. 

04. PE~lLAIAN DAN HUKUMAN 
04. l PENILAIAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan penilaian pelak
sanaan pckerjaan; disiplin pegawai, pemalsuan ad
ministrasi kepegawaian. rehabilitasi dan pemutihan. 

04.~ HUKUMAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan hukuman pe
gawai yang meliputi: 

tegoran tertulis 
pernyataan tidak puas secara tenulis 
penundaan kenaikan gaji berk3Ja untuk paling 
lama I (satu) tahun. 
penurunan gaji sebesar sat_u kali Kenai.kan Ga
ji Berkala untuk paling lama 1 lsatu) tahun. 
penundaan kenaikan pangk.at untuk paling l2ma 
1 (satu) tahun. 
penurunan pangkat pada pang..kat yang seting
kat lebih rendah untuk paling lama I (satu) 
tahun. 
pembebas.an dari jabatan. 
pembcrhentian dengan hormat tidak atas per
miniaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pe
gawai Negeri Sipil. 

05. SCREENING 
Surat-surat yang berhubungan dengan screen mg bagi pe
gawai dalam hal kcgiatan politik. 

147 



148 

06. PEMBL"lAAN MENTAL 
Surat-surat y:mg berkenaan dengan pembinaan mental pe
gawai terrnasuk di da1arnnya kerokhaman dan P4. 

0"7. :\iUT ASl 
07. l KEPA!\GKATAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan kc:!naikan pang
kat/golongan tennasuk di dalamnya ujian dinas. pe
nyesuaian ijasd.h dan ·daftar urur kepang.katan. 

01.: KE:'\"Alh.AN GA.JI BERK.ALA 
Surat-surat yang berkenaan ::iengan henal.kan g2j! 
berkala. 

0"7.3 PENYESUALAS :\1ASA KERL~ 
Surat-surat ya.rig berkenaan dengan penyesuaian ma
sa kerja untuk perubahan ruang gaji dan inpassing 

0"7 A PENYESUAlA:l'\ Tl.T~J A~GA\ KELGARG . .\ 
Surat-surat yang berkenaan dengan penyesuaia:-, : err 
jangan keluarga. 

0-:_5 ALIH TUGAS 
Surat-surat yang berkenaan deng2n a:;1~ rn&:as b2g: 
para pelaksana/staf. peQinda.han daiam rai"1~a pc· 
mantapan tugas pekerjaan terrnasuk mengenai fasi
litasnya. 

07.6 JABATAN STRUKTliRAL.'FlJNGSI01\AL 
Surat-surat yang berkenaan dengan pengangkatan 
dan pemberhentia:: dalarn jabatan struk~ural/fun~
sional termasuk runjangan ja batan sewaktu penu
gasan a tau pem berian k uasa untuk menjabat semen
tara, termasuk fasilitasnya. 

08. KESEJ AHTERAAN 
08.l KESEHATAN 

Surat-surat yang berkena.an dengan penyeiengg::
raan kesehatan bagi pegawai meliputi: 

- asuransi kesehatan (ASKES 1 



0 l. SPP 

MTQ I Musabaqoh Tilawatil Qur";.in 1 

P:A a tau Bad an Pem binaan Pengam a Ian Ag4.lma 
Islam 
dan dana Pembinaan Peradilan. 

01.I SPP BEBAN TETAP DAN SEMENTARA RUTI~ 
Surat-surat yang berkenaan Jeng:m pengajuan J;rn 
pengeluaran surat pennintaan pembayaran (SPPJ 
be ban te1Jf1 dan sementarJ.'l.L'DP 1l1ang L'ntuk Di
pertanggung jawabkan) rutin, tennasuk gaji pega
wai. 

01.: SPP BEBA~ TET AP DA.~ SE:\1Ef'TAR .\ PE\18A
~GU~A~ 

Surat-surat yang berkenaan dengan pengajuan dan 
pengeluaran surilt pennintaan pembayaran (SPP) 
beban tetap dan sementara 'UUDP <Uang Cntuk Di
pertanggung - J awa bk an I pem bangunan. 

O~. SPJ RUTINIPE\1BA>JGU'A~ 
O~. I SPJ RCTIN 

Surat-surat yang berkena:rn dengan pertanggung
jawa ban keuangan anggaran be lanj;:i ru un. 

02.2 SPJ PE\1BA~GUNA;\ 
Surat-surat yang berkenaan dengan pe.n:.rnggung
jawaban keuangan anggar~m belanja pembangunJn. 

02.3 SPJ ~01' BCDGETTER 
Surat-surat yang bukenaan deng.an pertanggung
_iawaban keuang<.1n: 

NTCR (!\ ikah Talak C erai Rujuk l 
BADKI (Sadan Administrasi Dan::i Kerokhanian 
Islam) 
Biay a Petugas H::iji 
BKM-Cbadan Kesejahter::ian Mesjid) 
BP-4 (Sadan Penasehat Perkawinan dan Penye
lesaian Percerai::in) 
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MTQ (Musabaqoh Til::iwatil Qur·an l 
P:A atau Badan Pt>mbina;rn Pengamalan Ago
mJ Islam 
dan Dana Pem bmaan Per3d ilan. 

03. PENDAPATA~ NEGARA 
03. l P A J A K 

Surat-suraI yJnf! herkenaan denpn pendapatan nc· 
g.ara dari hasil pa.1Jk yang meliputi" 

MPO <Menghitung Pajak Orang l 
PP~ (Pajak Pcndapatan Neg.an l 
Pajak J asa 
PPH ( PajJk Pend a pat an PenghJsilJn l 
dan pajak lainnya. 

03.~ BUKAI\ PAJAK 
Surat-surat yang berkenaan dencan pendapatan 
negara dari hasil bukan pajak tn ontax l yang 
meliputi penerimaan dari: 

biaya penelitiJn hasil penerimaan nepr3 
biaya NTCR 
biaya perkara 
dan ha~] penjualan barang-barang in\'entaris 
yang dihapuskan. 

04. PERBANKAN 
04. l. VALUTA ASlNG/TRANSFER 

Surat-surat yang berkenaan dengan pem be lian V C:i

lut a Asing. 

04. 2. Surat-surat yang berkenaan d eng.an saldo Rekenin~ 
Koran yang ada pada Bank. 

05. SUMBANGAN/BANTUAK 
Surat-surat yang berkenaan dengan permintaan. pemberian 
sumbang.an/bantuan khusus di Juar tugas pokok Departe
men Agama seperti: 

bencana alam 



- ke ba.karan 
;>ekan ola.h raga 

- dan lain sebagainya. 

KS. KESEKRETARIA TAN 
00. KERUMAHTANGGAA:-.i 

Surat-surat yang berkenaan d~ngan: 
penggunaan fasilitas; contoh: pmJam untuk dapat 
menggunakan ruang rapat, kendaraan dsb. 
keamanan dan keteniban 
konsumsi 
pakaian din as kerj a 
papan nam.a 
lam bang 
alamat pejabat 
dan telekomunikasi/lisnik/air 1langganan 1 

01. PERLENGKAPAN 
01.I GEDUNG 

Surat-!urat yang berkenaan dengan: 
asrama 
bangunan kantor 
gedung sekolah 

- pos penJagaan 
rumah dinas 

cermasuk tanah. mulai dari perencanaan. pengadaan. 
pendistribusian. pemeliharaan sampai dengan peng
hapusannya. 

01.~ ALAT KANTOR 
Surat-surat yang berkenaan d~ngan Jlat kanror s~

pert1: 
ATK (A.lat Tulis K:Jnto) 
F onn u lir I fa.ktur 

mull.i dari perencanaan. penga<laan dan pendistri-

basian. 
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01.3. MESIN KANTOR/ALAT-ALAT ELEKTRONIK 

Surat-sur.::it yang berkenaan dengan mesin kantor 
(barang-barang mekanis) /alat-alat elektronik meli
puti: 

AC 
amplifier 
fan/kipas angin 
foto copy 
karnera 
mesin ketik/hitung 
overhead proyektor 
proyektor film 

radio 
roneo 
slide 
rnesin stensil 
tape rekorder 
teleks 
video tape 

dan lain-lain yang sejenis, mula..i dari perenca
naan. pendistribusian, pemeliharaan sampai dengan 
penghapusan. 

01.4 PERABOT KANTOR 
Surat-surat yang berkenaan dengan pengelolaan pe
raoot kantor. meliputi: 

ku~ 

meja 
lemari 
filing cabinet/card 
rak 
dan lain-lain yang sejenis 

mulai dari perencanaan. pengadaan. pendistribu
sian dan pemeliharaan sampai· dengan penghapusan· 
nya. 

01.5 KENDARAAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah kenda
raan mulai dari perencanaan. pengadaan. pendistri· 
busian dan pemeliharaan sampai pada penghapusan· 
nya. 



01.6 INVENTARIS PERLENGKAPAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan invenl~ris 
perlengkapan. laporan inventaris perlengkap~n 
pusat dan daerah. 

01.7 PENAWARAN UMUM 
Surat-surat yang berkenaan dengan. penyelengga
raan pra.kualifikasi calon rekanan dan penawaran 
umurn cerrnasuk persyaratannya. 

02. KETATAUSAHAAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan korespondensi dan ke
arsipan, penandatanganan surat dan wewenangnya serta 
cap dinas. 

HK. H U K U M 

00. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan pernrosesan suatu per
~turan perundang-undangan produk Departemen Agama 
dari konsep/draf sampai selesai. maupun produk peratur
an-peraturan perundang-undangan yang diterima baik in
teren Departemen maupun da.ri instansi lain. 

00. l Undang-Undang termasuk PERPU 

00.2 Peraturan Pemerintah 

00.3 Ke putusan Presiden. lnstruksi Presiden 

00..+ Peraturan Yfenteri. lnstruksi \1enteri 

00.5 Kcpurusan \1enteri. Pimpinan L'nit Eselon 1/11 

00.b SKB \1enteri-~1enteri:Pimpinan Cnit Eselon I/11 

00.7 Edar::rn \1enteri/Pimpinan Unit Eselon I/II 

00.8 Peraturan KANWIL/KANDEP/PT A/PA 

00.9 Peraturan PEMDA Tk. I /PEMDA Tk. II 
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01.PIDANA 
0 l. l PENCURlAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan pencurian yang 
terjadi di dalam lingkungan Kantor Departemen 
Agama baik pusat maupun daerah. 

0 l.2 KORUPSI 
Surat-surat yang berkenaan dengan korupsi. penye
Jewengan dan penyalah gunaan wewenang/jabatan. 

HK O~. P E R D A TA 

02. I PERIKATAN 
Surat-surat yang berhubungan dengan perikatan 
yang meliputi : 
- hak pakai 
- pemmJaman 
- sewa menyewa 
- dan lain-lain sejenisnya. 

HK 03. HUKUM AGAMA 
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03.1 FA TWA 
Surat-surat yang berkenaan dengan pendapat hukum 
dan penetapan status hukum mengenai suatu hal 
yang belum jelas hukumnya seperti : 
- bedah mayat 
- masalah waris (di Jawa dan Madura) 
- masalah hibah/Shodaqoh (di Jawa dan Madura) 
- dan lain-lain sejenisnya. 

03.2 RUKYAT/HISAB 
Surat-surat yang berkenaan dengan penentuan-: 
- arah kiblat 
- awal/akhir Ramadlan 
- hari besar Islam 
- jadwal waktu sholat 
- kalender. 



03.3 HARi BESAR AGAMA 
Surat-surat yang berkenaan dengan hari bcsar 
Agarna: 
- (Kristen) Protestan 
- Katholik 
- Hindu 
- dan Budha 

03.4 PERKARA PERADILAN AGAMA 
Surat-surat yang berkenaan dengan wewcnang 
Peradilan Agama. yakni : 
- Kasus-kasus perkawinan/perceraian. s~prti : 

Iz.in kawin 
dispensasi k.a win 
idzin poligami 
pengesahan nikah 
fasid nikah (nikah yang rusak) 
persetujuan talakiSKT. 3 C Surat Keteranµn 
ten tang terjadinya ta la k) ta ·1 ik talak ( perjanji
an yang ditangguhkan) 
syiqoq (pertenrangan yang berlarut-larut) 
rujuk 
mahar 
nafkah 
kelala1an suami isteri 
mas kn ( tcmpat tinggal > 

kiswah (pa kaian) 
mut'ah (hadiah) 
hadhonah (pemeliharaan anak) 
pencabutan kekuasaan orang tua 
pemeca tan wali 
penggan tian wali 
status anak 

Masalah waris/Mal waris (diluar Jaw:.1 dan Ma

dura) 
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- Mualah hibah/Sbod~oo {diluar Jawa dari 
Madura) 

- Masalah wakaf 
- Masalah baitul mal 
- Petunjuk SK/SP 
- Data perkara 

03.5 BIMBINGAN BERACARA PADA PERADILAN 
AGAMA 
Surat-surat yang berkenaan dengan bimbingan 
- petunjuk berperkara 
- keluhan masyarakat 
- banding (ke Pengadilan Tinggi Agama) 
-· kasasi (ke Mahkamah Agung) 
- peninjauan kem bali (ke Mahkamah Agung 

melalui Pengadilan Agama) 
- pemberitahuan sidang 
- penetapan majelis 
- yurisdiksi (wilayah hukum) 
- yurisprodensi (putusan Mahkarnah Agung yang 

diikuti oleh Hakim-Hakim yang lebih rendah). 

03 .6 P E N G A CA R A 
Surat-surat yang berkenaan dengan Pengacara 
pad a Peng4 dilan Agama/PT A, seperti : 
- surat keterangan pengacara (berlaku lokal 

dalam wilayah PTA yang bersangkutan) 
- izin Pengacara (berlaku di seluruh Indonesia) 
- pembinaan Pengacara. 

04. BANTIJAN HUKUM 
04. l KASUS HUKUM PIDANA 

Surat-surat yang berkenaan dengan bantuan hukum 
kepada pejabat/pegawai Departemen Agama dalam 
kasus pidana yang berhubungan dengan pelaksana
an tups. 



04.2 KASUS HUKUM PERDATA 
Surat-surat yang meliputi/berhubungan dengan ban
tuan hukum kepada pejabat/pegawai Dcpartemen 
A~a111 J dalaro kas:us perdata yang berhubungan de
ngan bantuan hukum kepada pejabat/pegawai De
partemen Agam a dalam kasus perdata yang berhu
bungan dengan pelaksanaan tugas. 

04.3 PENELAAHAN HUKUM 
Surat-surat :--ang mei.Jput1/berhubungan dengan 
penelaahan hukum yang berkaitan dengan masalah 
agama. se lain agaroa Islam. 

PW PERK A WIN AN 

00. PE~YULUHA!" 
Surat-surat yang berkenaan dengan: 

penyuluhan perkawinan 
KB (keluarga Berencana I dan KKB (Keluarga Kecil 
Bahagia l 
BP 4 (Sadan Penasehat Perkawin<.1n dan Penyelesaian 
Perce raian) 
PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga) 

- dan UPG K (Usaha Peningkatan Gizi Keluarga l. 

01. PERKA WIN AN 
Surat-surat yang berkenaan dengan seluruh proses: 

nikah 
- talak 

cerai 
rujuk 
termasuk akte dan sar.rnanya 

O~. C AMPURAN 
Surat-su:-at yang berkenaan d~ngan selurnh proses pe~ka
winan campuran antar Agama dan Bangsa. 
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HJ.HA J 1 
00. CALON HA.JI 

Surat-surat yang berkenaan dengan pendaftaran Calon 
Haji. tennasuk kelengkapan dokumen sepeni: 

daftar nominatif 
buku keschatan 
STPH (Surat Tanda Pergj Haji) 
paspor 
pa skim 
,·is a 

dan lain-lain yang sehubungan 

01. BIMBlNGAK 
Surzt-surat yang berkenaan dengan tiimbingan Jemaah Ha
ji dan Perugas Haji. termasuk: 

parneran 
penataran 
dan peragaan 

0:2. PETUGAS HAJ l 
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Surat-surat yang berkenaan dengan Petugas Haji: 
TPH I (Tim Petugas Haji Indonesia) 
TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) 
Tenaga Musiman/P3H (Pamtia Pemberangkatan dan Pe
mulangan Haji) 
Sekretariat Boyongan 
Undangan Haji 

termasuk laporan kegiatan 

03. ONGKOS NAIK HAJJ 
Surat-surat yang berkenaan dengan: 

penentuan besarnya ONH 
restitusi 
Jiving cost 
free seat 
uang bek.a) daerah 
dan asuransi 



04. J EMAAH HAJ I 
Surat-surat yang berkenaan dengan J em aah Haji. meliputi 

sje kh/muzawwir 
sakit 
meninggal 
melahirkan 
dan hilang 

05. ANGKUTAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan transportasi haji da
lam dan luar negeri. jadwal pembtrangkatan dan pemulang
an Jemaah Haji dan daftar jemaah (Manifest l 

06. PE~GASRAMAAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan pengasramaan Calon 
Jemaah Haji di dalam/luar negcri 

07. PEMBEKALAN 
Surat-surat yang berhubungan dengan pem bekalan J emaah 
Haji termasuk pengadaan. penyimpanan. pendistribusian. 
antara lain: 

kemas haji 
i.:attering 

- obat-obatan 
buku manasik haji 
petunJ uk perjalanan haji 

barang bawaan dari dalarn/luar negeri 

08. DISPE~SASI/REKOMENDASI KHUSUS 
Surat-surat yang berkenaan dengan dispensasi & rekomen
dasi masuk Arab Saudi pada masa-masa musim haji baik 
bagi WNl dalam maupun luar negeri. 

09. UMROH 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masalah um
roh. tennasuk perizinan. pelaksanaan penyelenggara, 
organisasi-orgarusasi. yayasan-yayasan. travel biro dan 
pengawasan penyelenggaranya. 
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BA. PEMBINAAN AGAMA 
00. PENYULUHAN 
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Surat-surat yang berkenaan dengan seluruh proses yang 
berhubungan dengan penerangan agama kepada masya
rakat dan lingkungan khusus (transmigrasi. suku terasing. 
inrehab dan nara pidana ). tennasuk sarananya seperti: 

film 
drama 
MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur·an) 
pagclaran scni budaya 
perayaan hari-hari besar agarna 
sekaten 
Fesparani; 
Utsawa Dhamm Gita; 
Siaran RRI I TVRI. 

0 l. BIMBINGAN 
01.l LEMBAGA KEAGAMAA~ 

Surat-surat van2 berkenaan demrnn bim bin12.an kep2· . - - ... 
da lembaga-lembaga keag.amaan yang ada dalam ma-
syarakat. mcliputi: 

da iJjuru penerang agama 
organisasi-<>rganisasi keagamaan 
kepengurusan rumah ibadah 
organisas1 remaja keagamaan 

dan sarana bimbingannya. 

01.~ ALlRAN KEROHA1'1A~/KEAGAMAA:!' 
Surat-surat yang berkenaan dengan aliran kerohani
an ikeagamaan yang tim bul d al am m asyarakat. 

O~. KERUKU~A~ HIDUP BERAGAMA 
Surat-surat yang berkenaan dengan bim bing an kerukunan 
hidup beragama. termasuk surat-surat yang berkenaan 
dengan hal-hal yang menyinggung perasaan umat ber
agama. 



03 IBADAH DAN IBADAJ-J SOS!AL 
03. l fBADAH 

Surat-surat yang berkenaan dengan selurnh proses 
kegiatan pem binaan ibadah seperti: 

shalat led 
Eka Dasa Rudra 
Kebaktian 
Natal 
Galungan 

03.2 IBADAH SOSIAL 
Surat-surat yang berkenaan dengan seluruh proses 
kegiatan ibadah sosial. seperti: 

baitul maal rennasuk zakat. hibah. infak. wakaf 
dan bondo mesjid 
dana punia 
dana paramita 
kolekta • 

diskonia 
dan lain-lain termasuk ban tu an rum ah ibad ah. 

04. PENGEMBANGAN KEAGAMAAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan pengembangan keaga
maan. meHputi data: 

statistik keagamaan 
pemeluk agama 
tokoh agama 
dan rumah ibadah 

05. ROHANIWAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan rohaniwan. tennasuk: 

urusan penzman 
naturalisasi 
paskim 
visa 
perpanjangan izin 
dan pengambilan sumpah 

163 



PP. PENDIDIKAN DAN PENGAJ ARAN 
00. KURIKULUM. TENAGA EDC"KATff. DA~~ SARAt-:A 
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00. 1 SEKOLAH UMUM TING KAT TK DAN SD 
Surat-surat yang berkenaan dt>ngan masalah-masalah 
yang menyangkut siswa. kurikulum. tenaga eduka
if. sarana pendidikan dan pengajaran termasuk su~ 
sidj dan bantuan pada sekolah umum ting.kat TK 
dan SD. 

00.~ SEK OLAH UMUM TINGKAT SMTP 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masalah 
yang menyangkut siswa. kurikulum. tenaga eduka
tif, sarana pendidikan dan pengaJaran termasuk 
subsidi dan bantuan pada sekolah umum tingkat 
SMTP. 

00.3 SEK OLAH UMUM TINGKA T SMT A 
Surat-surat yang berkenaan d engan m asalah-masalah 
yang menyangkuf sisv-.·a. kurikulum. tenaga edukatif. 
sarana pendidikan dan pengajaran tennsuk subsidi 
dan bantuan pad a sekolah umum tingkat SMT A. 

00.4 PERGURUAN AGAMA TINGKAT RA DA?\ IB
TIDAIY AH (PRASEK OLAH DAN PRAT AMA) 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-ma
salah yang menyangkut siswa. kurikulum. tenaga 
edukatif, sarana pendidikan dan pengajaran ter
masuk subsidi dan bantuan pada perguruan agama 
tingkat RA dan Jbtidaiyah (Prasekolah dan Prata
ma ). 

(V'.. -.. .) PERGURUAN AGAMA TINGKAT TSANAWJ"YAH 
(MENENGAH PERT AMA) 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masalah 
yang menyangkut siswa. kurikulum. tenaga eduka
tif, sarana pendidikan dan pengajaran tennasuk 
subsidi d_an bantuan pada perguruan agama ting
kat Tsanawiyah (Menengah Pertama ). 



00.6 PERGURUAN AGAMA TINGKAT ALIYAH (ME
NENGAH AT AS) 
Surat-surat yang berkcnaan dcngan rnasalah-mas.alah 
yang menyang.kut siswa. kurikulum. tcnaga cdu.katif. 
sarana pendidikan dan pengajaran termasuk subs:idi 
dan bantuan pada peJ¥Uruan agama ting.kat Aliyah. 
bai.k Madrasah maupun PGA. 

00.7 PONDOK PESANTREN 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masalah 
yang menyangkut santri, kurikulum, tenaga eduk~
tif. sarana pendidikan dan penga_iaran temiasuk su~ 
sidi dan bantuan pada pondok pcsantrcn. 

00.8 DINIY AH 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masalah 
yang menyangkut siswa. kurikulum. tenaga eduk.a
tif, sarana pendidikan dan pengajaran tennasuk su~ 
sidi dan ba_ntuan madrasah diniyah. 

00.9 PERGURUAN TINGGl AGAMA 
Surat-surat yangberkenaan dengan masalah-masalah 
yang menyangkut mahasiswa. kurikulum. tenag.a 
edukatif, sarana pendidikan dan pengajaran terma
suk subsidi dan bantuan pada perguruan tinggi aga
ma tennasuk program pasca dan purna sarjana. 

00.10 PERGURUA:N TINGGJ UMUM 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masa
lah yang menyangkut mahasiswa. kurikulum. tt"-.....__ . 
naga edukatif. sarana pendidikan dan pengaJaran 
tennasuk subsidi <lan bantuan pada perguruan ting
gi umum tennasuk program pasca dan puma sarja
na. 

00.11 PENGEMBANGAN SARANA PENDIDIKAN 
Surat--surat yang f'lerhubungan dengan masallh-
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masalah pengembangan kurikulum, tenaga eduka
tif dan sarana pendidikan di lingkungan Departc
men Agama. Ruang ini juga untuk menampung 
masalah PP 00. l s/d PP 00. l 0 yang tennuat secara 
kolcktif dalam satu surat. 

01. EVALUASI DAN 1JAZAH 
01.1 PERGURUA~ AG~\1A 

Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masalah 
yang menyangk.ut soal evaluasi/ujian dan ijazah dari 
tingkat TK: RA. diniyah pondok pesantren sampai 
perguruan tinggi agama. 

01.2 SEKOLAH1PERGURUAN UMUM 
Surat-surat yang berkenaan dengan masalah-masa
lah yang menyang.kut seal evaluasi.'ujian dan ijazah 
dari tingkat TK. SD. SMTP. S\1TA, dan perguruan 
ting~i umum. 

O~. KEPE~ILIKAN. KEPE~GAWASA); DAN PE\1Bl:\AA~ 
02. l KEPE~ILIKAN 

Surat-surat yang berkenaan den~an kegiatan kepe
nilikan pada TK/RA. SD: lbtidaiyah dan Diniyah 
Aw aliyah. 

02.2 KEPENGA\\'ASAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan kegi<itan kepe
ngawasan pada SMTPITsanawiyah. S!\1TA/Aliyah. 
pondok pesantren dan Diniyah Wustho. 

U~.3 PE~1BINAAN 

Surat-surat yang berkenaan dengan kegiatan pem
binaan pada perguruan tinggi agama dan perguruan 
tin2~i umum di bidang keagamaan. 

03. KELEMBAGAAN 
03.1 ORGANISASI 

Surat-surat yang menyangkut masa lah org.anisasi 
intra maupun ekstra sckolah/siswa/mahasiswa/guru 
maupun orang tua murid. Contoh: OSIS, MENW A, 
POMO, PGRI dan sebagainya. 



03.2 PENGEMBANGAN 
Sur.n-surat yang menyang.kut masalah pengem ba~ 
ngan. relokasi. filial/kelas jauh. perubahan/persa
rnaan/penyesuaian status swasta-negeri pada pergu
ruan agama. 

04. BEASISW A 
Surat-surat yang berkenaan dengan pernberian beasiswa 
baik dari pemerintah, swasta maupun dari luar negeri, ter
masuk anak asuh. 

05. SUMBANGAN 
Surat-surat yang berkenaan dengan: 

- uang sekolah 
- uang ujian 
dan lain-lain yang sejenis. 

06. PENGABDIAl'\ 
Surat-surat yang berkenaan dengan pengabdian terhadap 
masyarakat seperti: 
- KKN (Kuliah Kerja Nyata) 

BUTSI (Badan Usaha Tenaga Sukarela Indonesia) 
dan.kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler lainnya. 

07. PERIZ INAN 
Surat-surat yang rnenyangkut rnasalah perizinan belajar/ 
mengajar bagi lem baga/instans1/orang asing di Indone
sia maupun lembaga/instansi/orang Indonesia kc luar ne
geri. 

PS. PENG A WASAN 
00. ADMINISTRASI UMUM 

Surat-surat yang berkenaan dengan pengawasan adrninjs
trasi urnum yang terdiri dari: 

pengawasan ketatausahaan 
- pengawasan kepegawaian 
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- pengawasan keuangan 
- pengawasan perlengkapan 
termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP) dan tindak 
lanjut pemeriks<Ian. 

01. TUGAS UMUM 
Surat-surat yang berkenaan dengan pengawasan tugas 
umum. yang meliputi bidang-bidang: 

pendidikan agama 
penerangan agama 
urusan agama 
bimbingan masyarakat beragama 
peradilan agama 
haji 
penelitian dan pengembangan keagamaan. 

02. PROYEK PEMBANGUNAN 
02.1 FISIK 

Surat-surat yang berkenaan dengan pengawasan pro
yek-proyek pembangunan pisik. termasuk Laporan 
Hasil Pemeriks.aan ( LHP) dan tindak lanjut peme
riksaan. 

O~.::! NON FISIK 
Surat-surat yang berkenaan dengan pengawasan 
proyek-proyek pembangunan non fisik. termasuk 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan tindak lan
jut pemeriksaan. 

TL. PENELITIAN 
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00. PENELITIAN PENDIDIKAN 
Surat-surat yang berhubungan dengan penelitian pendi
dikan, sejak dari perizinan. pelaksanaan sarnpai dengan 
laporan hasi.lnya. 

01. PENELITIAN KEAGAMAAN 
Surat-surat yang berhubungan "dengan pcnelitian keagama-



an. sejak dari penzman. pe1aks.anaan sarnpai dt'n~:.in ta
poran hasi1nya. 

O~. PENEL!TIAN LEKTUR AGAMA 
02.1 Surar-sura~ yang 

atas penerbitan. 
kitab suci agama. 

berhubungan dengan rc111..·litian 
impor1 dan penyebarnn kitab-

O~.~ PEr·<EL!TlA:\ Bl~KG-BUKU AGAMA 
Sur3t-SU7"Jl yang berhuburi.gan derigan 
bL:ku-tn::~.._1 2.;o.m;:J yang diterbi:kan. 
dan per.yebaran buku-buku agam3. 

03. PE?\:GE!viBA~GA~ PE:NELITIA~ 

penc-iit iar. 
diin-.po;-t 

S:..irat-surat yang berhubungan dengan masalah-rnas.alah 

pengembangar. penelirian se.iak dari perencanaan. pelak

sanaannya sampai dengan Lrnorannya. 

- oOo -
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SALIN AN 

UN DANG UNDANG NOMOR 7 T AHUN 1971 

TENT ANG 

KETENTUAN·KETENTUAN POKOK KEARSIPA~ 

DENG.i\N RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDE~ REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang : a. bahw:i untuk kepentingan generasi yan~ 

akan datang perlti diselernatkan bahan·bahan 
bukti yang nyata, benar dan lengkap. menge· 
nai kehidupan kebangsaan Bangsa lndonesia 
di masa yang lampau, sekarang dan yang 
akan datang. dan berhubungan dengan itu 
perlu diatur ketentuan-ketentuan pokok 
tentang kearsipan ; 

Meng:ingat 

Mencabut 

170 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan penyem· 
pumaan administrasi _apara tur Negara. khu· 
susnya di bidang kearsipan. materi yan~ 

terdapat dalarn Undang-Lindang Nomor 19 
Prps. Tahun 1961 perlu ditinjau kembali 
dan disesuaikan dengan perkem bangan ke
adaan . 

I. Pasal 5 aya t ( 1) Jo. pasal ~O ayat ( 1) Un dang 
Cndang Dasar 1945 : 
Undang-Undang Nornor "' Tahun I 969 
( Lembaran Negara Repu blik Indonesia Ta
hun 1969 !\ornor 36 l : 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Gotong Royong . 

MEML;TUSKA!\ 

Undang-Undang Nomor 19 Prps. Tahun l 961 
Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 310). 



Menetapkan lJ1'\DANG-UNDANG TE~T A.NG KETENTUA~ 
POkOh ~EARSIPA\.. 

BAB 1 
hETE~TL . .\~-KETE:'\TLA:'\ L:MUM 

Pasal ] 

Yang dimaksud d<d.rn; Lnjang-llndang ini G.:'ngan ars1p ialab · 

a J\askah-naskaii y:.;1~ d~b'.la1 d2.-:-: di1erirna oleh Lemb2~a

lemhaga ~e~ora d<i!j Had:rn-ti:=:d2!J Pernerintahan dalam hentuk 
cora1' apa:;:::iun. baik dalam keadaar: tunggal maupun berke
lompoJ.... daia:-n ranE!ka pelaksanaa!i keg:ia1an pemerintahan: 

b. naskah-naskal: ya::g dibuat d2n ditenma olel1 Badan-badan 
Swasta dan atau perorangaP.. dalam bentuk corak apapun. 
baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok. dalam 
rangka µelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

Pasal , 

fun~s1 arsip membedakan : 

a. ars1p drnam1s yang dipergunakan secara Jangsunf dalam 
perencanaan. pelaksanaan. penyelenggaraan kehidupan ke
bangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsun£ 
daJam penyelenggaraan administrasi Negara: 

b. arsip statis yang tidak dipergunakan secara langsun l untuk 
perencanaan: penyelenggaraan kehidupan-kebangsaan pada 
umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari admi
nistrasi negara. 

Pasal 3 

Tujuan kearsipan ialah untuk men_iamin keselamatan bahan 
pertanggung jawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan 
dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menye
diakan bahan pertanggung-jawaban tersebut bagi kegiatan 
Pernerintah. 
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BAB II 
TUGAS PE.\tERINT AH 

Pasal 4 

I I l Arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal \ huruf a Undang
undang ini adalah dalam wewenang dan tanggung -jawab 
sepenuhnya dari Pemerintah. 

< ~) Pemerintah berkewajiban untuk mengamankan arsip sebagai
mana Jirnaksud dalam pasal I huruf b L1ndang-Undang ini 
sebagai bukri pertanggung-jawaban nasional. yang penguasa
annya dilakukan berdasarkan perundingan atau ganti rug.I 
deng:rn pihak yang menguasai sebe!umnya. 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan penguasaan termaksud dalam pasal ~ 
Undang-Undang ini Pemerintah berusaha menertibkan : 

a. Penyelenggaraan arsip-arsip dinami.s: 
b. pengumpulan. p~ny1mpanan, perawat::i.n. penyelamatan sena 

penggunaan arsip sta tis. 

Pasa.l 6 

Pemerintah mempertinggi mutu penyelenggara:in kearsipan 
nasional dengan menggiatkan usaha-usaha : 

a. penyelenggaraan kearsipan yang m em bim bing kearah 
kesempurnaan : 

b. pendidikan kader ahli kearsipan : 

c. penerangan.i kontrole/pengawasan : 
d. perlengkapan-perlengkapan teknis kearsipan dan 
e. penyelidikan-penyelidikan ilmiah di bidang kearsipan pada 

umumnya. 

P::i.sal 7 

( l) Pemerinrah mengadakan. mengatur dan mengawasi ~endidik
J.n tenaga ahli kearsipan; 

172 



(2) Pemerintah mengatur kedudukan hukurn dan kewenangan 
tenaga ahli kearsipan. 

(3) Pemerintah rnelakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin 
kesehatan tenaga ahli Kearsipan sesuai dengan fungsi serta 
tugas dalam lingkungannya. 

BAB III 
ORGANISASI KEARSIPAN 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan tugas terrnaksud dalam pasal 5 Undang
undang ini. maka Pemerintah membentuk organisas.i kearsipan 
yang terdiri : 

(l) Unit-unit Kearsipan pada Lembaga-lernbaga Negara dan 

Badan-badan Pernerintahan Pusat dan Daerah. 

(2) a. Arsip Nasional di Ibukota Republik Indonesia sebagai 
Inti organisasi dari pada Lem baga Kearsipan Nasional 
selanjutnya disebut Arsip Nasional Pusat : 

b. Arsip Nasional di tiap-tiap Ibu-Kota Daerah Tingkat I 
termasuk Daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah 
Tingkat I Selanjutnya disebut Arsip :"Jasional Daerah. 

BAB IV 
KEW AJIBAN KEAR SIP AN 

Pasal 9 

(1) Arsip ~asional Pusat wajib menyimpan, memelihara dan 
menyelamatkan arsip sebagaimana dirnaksud dalam pasal 
2 huruf b l.Jndang-Undang ini dari Lem baga-lem baga Negara 
dan Badan-badan Pemeri.ntah Pusat. 

C) . .\Isip Nasional Daerah wajib menyirnpan, memelihara dan 
menyelamatkan arsip sebagairnana dimaksud dalam pasal 
2 huru f b Undang-undang ini dari Lembaga-lern baga dan 

173 



Badan-badan Pemerinta.h Daerah serta Badan-badan Peme
rinuhan Pusat di tingkat Daerah. 

(3) Arsip Nasional Pusat maupun Arsip Nasional Daerah wajib 
menyimpan. memelihara clan menyelamatkan arsip yang 
berasaJ dari Badan-badan Swasta dan/atau perorangan. 

Pasal 10. 

( 1) Lembaga-Jembaga Negara dan Badan-badan Pemerin_tahan 
Pusat maupun Daerah wajib mengatur, menyimpan. meme
lihara dan menyelarnatkan arsip sebagaimana dirnaksud 
daJam pasaJ 1 huruf a Undang-Undang ini. 

(2) Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah 
Pusat wajib menyerahkan naskah-naskah arsip sebagaimana 
dimaksud dalam pasal ~ huruf b Undang-undang ini kepada 
Arsip Nasional Pusat. 

(3) Lembaga-lembaga dan Badan-badan Pemerintahan Daerah. 
serta Badan-badan Pemerintahan Pusat di tingkat Daerah. 
wajib menyerahkan arsip sebagaimana dimaksud dalarn 
pasaJ ~ huruf b Undng-undang ini kepada Arsip Nasional 
Dae rah. 

BAB V 
KETENTUAN PIDANA 

Pasa.l 11 

( 1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum 
memiliki arsip sebagairnana dirnaksud dalam pasaJ 1 huruf 
a Undang-undang ini dapat dipidana dengan penjara selarna
lamanya I 0 (sepuluh) tahun. 

C:n Barang siapa yang menyimpan arsip sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 1 huruf a Undan tundang ini, yang dengan 
scngaja mcmberitahukan haJ-haJ tenta.ng isi naskah itu kepada 
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pih.ak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia 

diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut dapat dipidana 



dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. 

(3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (I) dan ayat (2) 

pasal ini adalah kejahatan. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal I~ 

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan. 

Pasa.l 13 

Undang-undang i.ni mulai berlaku pada tanggal diundang
kannya. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin
tahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Disah.kan di Jakarta 
Pada tanggal 18 Mei 197 l 

PRESJDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

SOEHARTO 
J enderal TNI. 
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Diundang.kan di J akana 
pada tanggal I 8 Mei 197 l 
SEKRETARIS :"JEGARA REPUBLIK INDO~ESIA. 

ttd. 

ALA\1SYAH 
Leman Jenderal T~I. 

LE\1BARA?\ ~EGARA REPLBLIK INDONESIA TAHL"~ l 9'"'1 
~omor 3~ 

Disa.lin kembali sesuai :islinya 
oleh Sekretariat Jendera.l 

Departernen Agama 
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Bag.ian Tata L"saila Arsip 
>iasional R. b. 

( Sukisno Wiseso ).-



Salin an 
PENJELASAN 

ATAS 
UNDANG-UNDANG NOMOR: 7 TAHUN 1971 

TENT ANG 
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEARSIPAN 

PENJELASAN UMU!\1 

Untuk kepentingan pertanggung-jawaban nasional kepada 
generasi yang akan datang. perlu diselamatkan bahan-bahan 
bukti yang nyata, benar dan Jengkap m~ngenai kehidupan ke
bangsaan Bangsa Indonesia pada umumnya dan penyelenggaraan 
Pemerintahan Negara pada khususnya, bai.k mengenai masa lam
pau. masa sekarang dan masa yang akan datang. 

Penyelarnatan bahan-bahan bukti tersebut merupakan masalah 
yang termasuk bidang Kearsipan dalam arti yang seluas-luasnya. 
Sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini. masalah kearsipan 
telah diatur dalam undang-Undang Norn or Prps. Tahun 196 I 
yang untuk mencapai maksud-maksud tersebut di atas. Undang
Undang terse but sud ah tidak sesua.l lagi dengan perk em bangan 
kebutuhan administrasi yang sudah maju. 

Berhubung dengan itu atas dasar pertimbangan tersebut di atas 
dan sesua1 dengan ketentuan pasal 2 Undang-Cndang ?'iomor 5 
Tahun 1969 serta surat Pirnpinan Majelis Pennusyawaratan Rakyat 
Sementara ;\o. A.9. I, 24/MPRS, J 967, masalah kearsipan itu perlu 
diatur kembali dalam Undang-Undang ini yang sekaligus merupa
kan penyempurnaan dari materi Undang-Undang ~o. 1 9 Prps. 
Tahun 1961. 

Adapun penyelenggaraan dari pada pelaksanaan ketentuan
ketentuan menurut Undang-Undang ini ditentuka:i dan diatur 
dalam Peraturan-Peraturan Perundangan. Hal tersebut dimaksud· 
kan agar senantiasa terbuka kemung.kinan untuk mengikuti per
kembangan kehidupan Bangsa serta perk em bangan penyelenggara
an Pemerintahan dan administrasi negara secara teratur dan tepat. 
Salah satu usaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 
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Undang-Undang ini. dibentuk Arsip ~asional Republik Indonesia 
sebagai organisasi inri dan unit-unit kearsipan la.innya yang ter
dapat di selur~h Lemb2ga-lembaga '.\iegara dan aparatur Pemerin
rah. 

PENJELASAN P...\SAL DE.\11 PASAL 

Pasal i 

Yang Jimaksud dengan naskah-naskah dalam bentuk .:orak 
bagaimanapun juga dari :;esuatu arsip dalam pasal im adalah 
meliputi baik yang tenulis maupun yang dapat dilihat dan d1-
dengar seperti ha1nya hasil-hasd rekaman. film dan lai.n sebagainya. 

Yang dimaksud dengan berkelomrok 1alah naskah-naskah ya;ig 
berisikan haJ-haJ yang berhubungan satu jengan yang lain yang 
dihimpun dalam sa tu berkas tersendiri m engena1 masalah ;. ang 
sama. 

Dalam pasal ini dite~askan pula perbedaan antara fungsi arsir 
dalam tata-pemerinta.han ! hurui a) dan fungsi dalam keh1dupan 
nasional f hurui b ). 

Hakekat daripada perbedaan ini terdapa t dalam pasal 4 yakni 
pengamanan dari pada pertanggung-Jawaban d1 bidang nasional 
dan di bidang Pemerintahan. 

Dengan lernbaga-lembaga );egara dimaksudkan L~mbaga-lembaga 

~egara seperti d~tetapkan dalam l'ndang-undang Dasa: I q.15. 

Sedang.kan yang dimaksudkan dengan Badan-badan Pemerintah2n 

ia.lah : 

a. seluruh aparatur Pemerintah. terma5uk dalarn ha! ini ?eru· 
sahaan-perusahaan yang modalnya untuk 5ebagian atau 
seluruhnya berasal dari Pemerintah dan 

b. badan-badan Pemerintah yang akan sudah dilebur iiada 
waktu Undang-undang ini dikeluarkan. 
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Pasa1 2 

Arsip merupakan suatu yang hidup, tum buh dan terus ber
ubah seirarna dengan tata kehidupan masyarakat maupun dengan 
tata-pemerin tahan. 

Pasal 2 ini menegaskan adanya dua jenis sifat dan arti arsip secara 
fungsional, yakni : 

a. arsip dinarnis, sebagai arsip yang senantiasa rnasih berubah 
nilai dan artinya menurutkan fungsinya: dan 

b. arsip statis, sebagai arsip yang sudah mencapai taraf nilai 
yang abadi, khusus sebagai bahan pertanggung-jawaban 
nasional/Pemerintahan. 

Adalah perlu sekali ditentukan secara tegas ten tang cara-cara 
penilaian arsip menurut fungsinya ini, baik tentang penentuan nilai 
dan arti menurut usiajjangka waktu dan/ataupun menurut evaluasi 
dayagunanya. Cara-cara penilaian terse but akan diatur lebih lanjut 
dalarn Peraturan Perundangan. 

Perbedaan fungsi ini menjadi dasar dalarn pelaksanaan tugas dan 
penguasaannya ole.h Pemerintah sebagai ternyata dalam pasal 5 
dan dasar organisasi kearsipan nasional seperti ternyata dalarn 
pasal 8 yang sebagai keseluruhan tercakup dalam. pasal-pasal 3, 
6 dan 7. 

Pasal 3 Cukup jelas. 

Pas al 4 dan 5. 

Pemerintah menguasai arsiirarsip sendiri secara rnenyeluruh 
sesuai dengan fungsi-fungsinya da.Jam pasal 2 (huruf a) dan (huruf 
b) Undang-Undang ini. 

Penguasaan itu dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut : 

a. penyelenggara.an tata-kearsipan di seluruh aparatur; 

b. menentukan syarat-syarat pengamanan arsip-arsip, termasuk 
dalarn hal ini naskah-naskah : 

1. Yang diterirna oleh dan/atau terjad.i karena pelaksanaan 
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kegiatan perorangan/Badan-badan swasta yang secara 
hukum sudah beralih kepada Lem baga-lem baga Negara/ 
Badan-badan Pemerintahan: 

Yang karena perjanjian ataupun berdasarkan ketentuan
ketentuan Iain atau ketentuan-ketentuan sebelurnnya 
telah berada dalam tanggung jawab pusat-pusat penyim
panan a.rsip yang telah ditentukan oleh Pemerintah: 

3. Yang merupakan reproduksi dalam bentuk apapun dari 
pada arsip yang dimaksud dalarn pasal 1 huruf a. 

Pengamanan di bidang nasional meliputi persoalan dengan 
cara bagaimana a.rsip-arsip swasta. perorangan dapat diselamatkan 
demi kepentingan nasional. Demikian pula soal arsip pemerinrah 
yang sebelurn adanya lindang-Undang ini herada di luar penguasa
an Pernerintah Republik Indonesia. bail< di dalarn maupun di luar 
negeri. 

Pasal 6 d.an 7 Cukup jelas. 

PasaJ 8 

Dalam organisasi Kearsipan terdapatlah perbedaan azas1 
yang ditentukan dalam pasal '.:. yaitu : 

a. a.rsip dinamis 

b. arsip staris/abadi. 

Arsip dinarnis adalah ars1p-a.rsip aparatur pemerintahan 1 

negara yang berada dalarn lingkungan Lem baga-lem bag a Negara 
dan Badan-badan Pemerintahan dan secara fungsioni 1 rnasih 
aktuil dan berlaku, tetapi menuju ke arah pengabadian sesuai 
dengan fungsi, usia dan nilainya. 

Organisasi dari pada arsip dinamis ini berada dalam Lem baga

Lembaga Negara/Badan-Badan Pemerintahan yang bersangkutan. 

Untuk arsip statis/abadi (Pasal ~ huruf b) diben tuk organisasi 
kearsipan yang berintikan Arsip Nasional Republik Indonesia 

sebagai pusat penyirnpanan (penyelamatan, pengolahan dan penye

diaan) bahan bukti seluruh pertanggung-ja waban Pemerintah 
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maupun Bangsa. 

Bahwa karena itu .A.Isip ~asionaJ di samping kewajibannya melak
sanakan tujuan sebagaj tennaktub dalam pasal 3 Undang-Undang 
mi. berkewajiban pula untuk mengolah dan menyediakan bahan
bahan bukti itu guna keperluan inilah. Sesuai dengan luasnya dae
rah. Republik Indonesia dan tata Pemerintahan Republik Indone
sia. di tlap-tiap Ibu Kota Daerah Tingkat I atau Daerah-daerah 
yang setingkat dengan Daerah Tingkat I dibentuk pula Arsip 
Nasional Daerah. 

Segala sesuatu yang bersangkutan dengan organisasi Kearsipan ini 
akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. 

Pasal 9 dan l 0 Cukup jelas. 

Pasal I 1. 

1stilah ""memiliki"' dalam ayat (1) pasaf ini ialah sikap per
buatan sebagai pemilik yang syah terhadap sesuatu barang. yakni 
sikap perbuatan menguasai harang itu seo1ah-o1ah ia perniliknya. 

yang dengan dernikian ia dapat berbuat dengan sekehendak hati
nya atas barang terse but. 

Dalam hal ini ridak dipersoalkan perbuatan-perbuatan yang 
rnendahului pemilikan tersebut. Hal-ha! ini telah ditampung dalam 
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pasal 12 dan 13 Cukup jelas. 

T AMBAHAN LEM BARA~ 
~EGA.RA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ~964 

Disalin sesuai dengan aslinya Disalin kem bali sesuai 

aslinya oleh Sekretariat 

Jendral Departemen Agama 

Bagian Tata L1saha A.Isip Nasional RI. 

( Sukisno Wiseno ) 
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Salin an 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 26 T AHUN 1974 

TENTANG . 
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

Menim'oang 

Mengingat 
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PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 

bahwa dalam rangka perk em bangan serta pelak
sanaan peningkatan tugas, dipandang perlu 
untuk menetapkan kembali kedudukan. tugas 
pokok, f ungsi dan organisasi . A..rsip 1'iasional 
R.epublik Indonesia yang telah diatur dalam 
Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia 
Norn or: 406/M.P./ 1961 tanggal 19 Oktober 
1961. 

1. Pasal 4 ayat ( l) Undang-Undang Dasar 1945; 

2 . . Undang-Undang nomor 7 ta.hun I 971 ten
tang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan 
(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 3~, 
Tambahan Lembaran Negara r\omor 2964); 

3. Keputusan Presiden Norn or 9 Ta.hun 19 73. 

M"EMUTUSKAN 

Dengan mencabut Keputusan Menteri Per
tarna Republik lndonesia Nomor : 406/M.P./ 
1961 tangga.1 19 Oktober 1961. 



Menetapkan KEPlTTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDO
NESIA TENTANG ARSIP NASIONAL REPU
BLIK INDONESIA .. 

BAB I 
KEDUDUK.AN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasa.1 1 
KEDUDUKAN 

Arsip Nasional Republik Indonesia adalah Lem baga Pe.merin
tah Non Departemen yang berkedudukan di lbukota Republik 

Indonesia dan berada langsung di bawah serta bertanggung jawab 
kepada Presiden. 

Pasal 2 
TUGAS POKOK 

Arsip Nasional Republik Indonesia mempunyai rugas pokok 
rnenyelenggarakan pengeinbangan dan pembinaan seluruh kearsip
an nasional untuk menjamin pemeliharaan arsip sebagai bahan 
bukti sejarah perjoangan bangsa. 

Pasal 3 
FCNGSI 

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, .A.Isip Nasional 
Republik Indonesia mempunyai fungsi-fungsi sebaga.i berikut : 

a. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian dalam rangka 
usaha pengembangan kearsipan nasional : 

b. mengem bangkan dan mem bin a ta ta kearsipan din a mis: 

c. menyelenggarakan pembinaan tenaga kerja dan ahli kearsipan 
melalu1 pendidikan dan latihan : 

d. menampung. menyimpan dan merawat arsip-arsip statis yang 
diserahkan oleh Lembaga-Lembag.a Negara. Badan-Badan 
Pemerintahan dan Badan-badan lainnya : 
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e. mengusahakan untuk mengarnankan dan menarnpung arsip
arsip statis dari Badan-badan Swasta dan perorangan, yang 
dalarn rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan mempunyai 
nilai dan arti penting sebagai bahan bukti sejara.h dan ba.han 
pertanggung jawaban nasional ; 

f. mengola.h dan mengatur arsip-arsip statis yang telah diserah
kan untuk dapat disediakan dan digunakan bagi kegiatan 
pemerintahan. penelitian dan kepentingan umum: 

g. menyelenggarakan hubungan dan kerja sarna dengan badan
badan di dalam dan di luar negeri sesuai dengan ke bijaksana
an Pemeri.ntah dan menurut peraturan-peraturan yang ber
laku. 

BAB II 
WE WEN ANG 

Pasal 4 

AI-sip ~asional Republik Indonesia mempunyai wewenang 
untuk menyelenggarakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan 
teknis terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan tata kearsipan 
dan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di 
bidang kearsipan. 

BAB ill 
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA 

Pasal 5 

Organisasl Arsip Nasional Republik Indonesia terdiri dari : 

a. Kepala Arsip ~asional Republik Indonesia: 
b. Pusat Konservasi Kearsipan; 
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kearsipan; 
d. Pusat Pendidikan dan Latihan Kearsipan; 
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e. SekretAriat; 
f. Staf Ahli; 

g. Perwakilan perwak.ilan Arsip Nasional Republik Indonesia 
di Daerah-daerah. 

Pasal 6 

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dala.m melak.sa.na
kan tuga.snya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden. 

Pasal 7 

L Pusat Konservasi Kearsipan mempunyai tugas untuk melak
sanakan penyimpanan, perawatan, pcnataan, pengolahan dan 
peng.aturan anip-arsip statis yang telah diserahkan kepada
nya, menyelenggarakan penelitian untuk keperluan pelayanan 
infonnasi dan melayani penelitian ilmiah dan umum . 

2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kearsipan mempunyai 
tugas untuk menyelenggarakan penelitian dalam rangka usaha 
mengembangkan dan memajukan tehnik dan tata kearsipan, 
memberikan bimbingan dan melaksanakan pengawasan tehnis 
tcrhadap pelaksanaan ta ta kerasipan dan ketentuan-ketentuan 
peraturan di bidang kearsipan dan ketentuan-ketentuan per
aturan di bidang kearsipan; 

3. Pusat Pendidikan dan Latihan Kearsipan mempunyai tugas 
untuk merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan dan 
latihan tenaga-tenaga kerja dan ahli kearsipan dan melaksana
kan koordinasi kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan dan 
latihan kearsipan; 

4. Tiap Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala An.ip Nasional 
Republik Indonesia; 

5. Tiap Pusat terdiri dari sebanyak - banyaknya 5 (lima) Bidang, 
dan tiap biclang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tip) Sub 
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Bidang, yang susunan dan tugasnya diatur lebih 1.anjut oleh 
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia setelah terlebih 

dahulu berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban 
Aparatur Negara_ 

Pasal 8 

1. Sekr~tariat Arsip Nasional Republik Indonesia rnerupakan 
unsur pembantu pirnpinan dan rnempunyai tugas menyeleng
garakan adrninistrasi urnurn yang meliputi : 

a. ta ta usaha kantor: 
b. tata kepegawaian (personilia): 
c urns.an dalam 
d tata keuangan 

2. Sekret.a.riat Arsip NasionaJ Rcpublik Indonesia dipirnpin 
oleh seorang Sekretaris yang dalam rnelaksanakan tugasnya 
d.JbCl!ltu dan rnernbawahi Kepala-kepala Bagian dan bertang
gung ja wab langsung kepada Kepala Arsip Nasional Republik 
1ndonec;ia. 

Sekretiriat -Arsip· Nasional Republik Indonesia terdiri dari 
• r - . • • 

sebanya.k-banyaknya 5 (lima) Bagi.an, dan tiap Bagian terdiri 
dari seoanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub-Bagian, yang susunan 
clan tugasnya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Arsip 
Nasional Republik Indonesia setelah terlebih dahulu berkon
sultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara_ 

Pasal 9 

Untuk kelancaran pelaksana.an tugasnya sehari-hari Kepala 

·Arn.p"·N~onfil Republik Indonesia dapat dibantu oleh suatu Staf 
:AhlF)rang. bertugas memberikan nasehat-nasehat dan pertimbang
an~ertimbangan keahlian kepadanya di bidang kearsipan. 

Pasal 10 

l. sesuii dehgan perkembangan kebutuhan clan untuk mcnye-
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lcnggarakan tugas A.nip Nasional Republik Indonesia scbaga..i 
bantuan kepada Pemerintah Daerah, Arsip Nasional Republik 
Indonesia dapat mendiri.kan perwakilan Daerahnya di Daerah 
Tingkat I. 

2. Pembentukan Perwakilan Daerah diatur dengan keputusan 
Kepala Arsip Nasional Rcpublik Indonesia atas pcrsetujuan 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Penertiban Aparatur 
Negara dan Menteri/Sckretaris Negara. 

3. Perwakilan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan 
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala A.rsip Nasio
nal Republik Indonesia. 

1. 

, 

Pasal 11 

Untuk Kearsipan pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan
badan Pemerintah di ting.kat Pusat maupun di tingkat Daerah 
adaJah bagian integral dari keseluruhan administrasi dan 
organisasi L~mbaga-lembaga Negara dan Badan-badan Peme
rintahan yang bersangkutan. 

Hubungan kerja Arsip Nasional Republik Indonesia dengan 
Unit-unit Kearsipan pada Lcmbaga-lembaga Negara d.an 
Badan-badan Pemerintahan di ting.kat Pusat dan Badan-badan 
Pemeri.ntahan di tingkat daerah berupa koordinasi dan pembi
naan yang meliputi petunjuk.-petunjuk dan birn bingan dalam 
bidang tehnik dan tata kearsipan. 

BAB IV 
PENGANGK.ATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal l ~ 

l. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden. 

2. Para Kepala Pusat, Sekretaris, Anggota-anggota Staf Ahli 
dan Kepala-kepala Perwak.ilan Daerah di angkat dan diber-
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hent.ikan oleh Menteri/Sekrctaris Negara atas usul Kepala 
Arsip Nasional Republik Indonesia. 

3. Kepala-kepala Bidang, kepala-kepala Bagi.an dan Kepala
kepala Unit organisasi lainnya diangka t dan di berhentikan 
oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia setelah ber
konsultasi dengan Menteri/Sekretaris Negara. 

BAB V 
PEMBlAYAAN 

Pasal 13 

Anggaran Belanja Arsip Nasional Republik Indonesia di· 
bebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara Republik 

Indonesia. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

PasaJ 14 

Kelengkapan organisasi, perincian tugas dan tata kerja Arsip 
Nasional Republik Indonesia ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala 
Arsip Nasional Republik Indonesia setelah berkonsultasi dengan 
Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara. 

Pasal 15 

Hal-haJ yang menyangkut Arsip Nasional Daerah diatur 
dengan keputusan tersendiri. 

Pasal 16 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden 

ini ditetapk.an lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri. 
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Pasal 17 

Kcputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetap
kannya. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 24 April 1974. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Disalin sesuai aslinya oleh 
Sekretariat Kabinet 

Disalin kembali sesuai aslinya 
oleh Sekretariat J endral 
Departemen Agama 

ttd. 

SOEHARTO 
J enderal TNI. 

Disalin sesuai aslinya 

Tata Usaha arsip Nasional 

nd 

(Ors. Sukisno Wiseso) 
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PRESIDEN 
REPUB LI K INDONESIA 

SA LINAN 

PERATURAN PEMERINT AH REPUBUK lNDONESIA 
NOMOR: 34 TAHUN 1979 

Men.i.mbang 

Mengingat 

Menetapkan 
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TENT ANG 

PENYUSUT AN ARSIP 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

: a. bahwa volume arsjp sebagai akibat kegiatan 
administrasj Pemerintahan dan pem bangun
an berkembang dengan cepat seirarna dengan 
dinamika kehidu pan. 

b. Bahwa dalarn rangka meningkatkan daya gu
n a dan tepat guna kearsipan serta untuk 
rnenjarnin keselarnatan bahan pertanggung 
ja wa ban nasional seperti dimaksud dalam Un
dang-Undang nomor 7 Tahun 1971. dipan
dang perlu menga tur penyusu tan arsip dalam 
Peraturan Pemerintah; 

I. Pas al 5 ayat (2) Un dang Un dang Dasar 
1945: 

..., 
· Undang undang nomor .. tahun 1971 -· - I 

ten tang Ketentuan-ketentuan Pokok Kear-' 
sipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Norn or 
32, Tambahan Lembaran Ne2~ra nomor 
2964 ). 

MEMUTUSKAN. 

PERA TU RAN PEMERINT AH TENT ANG 
PENYUSUT AN ARSIP. 



BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l. 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dirnaksud dengan : 
I. Arsip adalah naskah-naskah se bagairnana dirnaksud dalam 

Pasal l Undang-undang nomor 7 tahun 197 l. 
i 

3. 

4. 

5. 

6. 

Arsip dinamis adalah arsip sebagairnana dimaksud dalarn 
Pasal 1 huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1971. 

Arsip aktif adalah arsip dinarnis yang secara langsung dan 
terus-menerus diperlukan dan dipergunakan dalarn penyeleng
garaan administrasi. 

Arsip in a.ktif adalah arsip dinamis yang frekwensi pengguna-
annya un tuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun. 

Arsip sta tis ad al ah arsip se bagaimana dimaksud dalam pasal 2 
huruf b Undang-undang nomor 7 tahun 1 971. 

Unit kearsipan adalah unit organi.sasi sebagaimana tersebut 
dalam pasal 8 ayat ( 1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1971. 

Pasal 2. 

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara : 

a. Memindahkan arsip in aktif dari Unit Pengolah ke Unit Ke
arsipan dalam lingkungan Lembaga-lembaga Negara atau 
Badan-badan Pemerintahan masing-masing; 

b. Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku; 

c. Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada Arsip 
Nasional. 

Pasal 3. 

Pengelolaan arsip inaktif pad a Lem baga Negara a tau Badan Peme
rintahan merupakan bagian rugas dari Unit Kearsipan.pada Lem
baga Negara dan Badan Pemerintahan yang bersangkutan. 
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BAB II 
JAOWAL RITENSI ARSIP 

Pasal 4. 

( 1) Setiap arsip ditentukan retensinya atas dasar nilai kegunaan· 
nya dan dituangkan dalam bentuk J ad wal Retensi Arsip. 

(2) Arsip Nasional rnenetapk.an pedoman untuk digunakan 
sebagai petunjuk dalarn menentukan nilai guna arsip. 

(3) Lernbaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan 
rnasing-rnasing wajib memiliki J ad wal Retensi Arsip yang 
beru pa daftar berisi sek urang-kurangn ya .i enis arsip beserta 
jang.ka waktu penyirnpanannya sesuai dengan nilai keguna 
annya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip. 

Pasal 5. 

( 1) Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
~ ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga-lembaga negara 
a.au Badan-badan Pemerintahan masing-masing setelah men· 
dapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional. 

(2) Dalarn menentukan retensi arsip keuangan dan atau arsip 
kepega waian terle bih dahulu perlu didengar penim bangan 
Ketua Badan Perneriksa Keuangan dan atau Kepala Badan 
Administrasi Kepegawaian Negara. 

(3) Untuk Jadwal Retensi Arsip Pemerintahan Daerah ditetap
kan sesuai dengan ketentuan ayat ( 1) dan ayat (~) dengan 
terlebih dahulu memperhatikan pendapat Menteri Dalam 
Negeri. 

( 4) Setiap peru bahan Jadwal Retensi Arsip ditetapkan sesua1 
dengan cara bagaimana dimaksud dalam ayat ( l ). ayat (~) 
dan ayat (3 ). 
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BAB Ill 
PEMINDAHAN ARSIP 

Pasal 6. 

(l} Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan 
masin~masing menyelengga.rakan pemindahan arsip inaktif 
dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan sesuai dengan Jadwal 
Retensi Arsip ~cara teratur dan tetap. 

(:) Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif diatur oleh masmg
masing Lem baga Negara dan Badan Pemerintahan. 

BAB IV 
PEMUSNAHAN ARSIP 

Pasal 7 

Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan dapat 
melakukan pemusnahan arsip yang tidak mempunyai nilai keguna
an dan telah melarnpaui jangka waktu penyimpanan sebagairnana 
tercantum dalam Jadwal Retensi Arsip masing-masing. 

Pasal 8. 

( 1) Pelaksana.an pemusnahan arsip yang mempunyai jangka 
retensi l 0 (sepuluh) tahun atau lebih ditetapkan oleh Pimpin
an Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan 
5etelah didengar pertim bangan Paniti.a Penilai Arsip yang di
bentuk olehnya dengan terlebih dahulu memperhatikan 
pendapat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang 
menyangkut arsip keuangan dan dari Kepala Badan Adminis
trasi Kepegawaian Negara sepanjang menyangkut arsip 
kepegawaian. 

(2) Pimpinan Lembaga Negara atau Badan Pemerintahan me
netapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) 
setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional. 
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Pasal 9. 

Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dapat 
lagi dikenal baik isi maupun bentuknya dan disaksikan oleh 2 
(dua) pejabat dari bidang hukum/perundang-undangan dan atau 
Bidang Pengawasan dari Lembaga-lembaga Negara atau Badan
badan Pemerintahan yang bersangkutan. 

Pasal 1 0 

Untuk pelaksanaan pemusnahan dibuat Daftar Pertelaan A.Isip 
dari arsip-arsip yang dirnusnahkan dan Berita Acara Pemusnahan 
Arsip. 

BAB V 
PENYERAHAN ARSIP 

Pasal 1 I. 

Arsip yang mempunyai nilai kegunaan sebagai bahan pertanggung 
jawab':\n Nasional, tetapi sudah tidak diperlukan lagi untuk penye
lenggar 3an administrasi sehari-hari. setelah melampaui jangka 
wakru penyimpanannya, ditetapkan sebagai berikut : 

a. Bagi arsip yang disim pan oleh Lem baga-lem baga Negara 
atau Badan-badan Pemerintahan di tingkat Pu.sat harus di
serahkan kepada Arsip Nasional Pusat. 

b. Bagi arsip yang disimpan oleh Badan-badan Pemerintahan 
di tingkat Daerah harus diserahkan kepada A.rsip Nasional 
Daerah. 

Pasal 1 ~. 

Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan 
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun serta 
dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Arsip 
disertai Daftar Pertelaan Arsip dari arsip--arsip yang discrahkan. 
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BAB VI 
KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasa.l 13. 

(I) Lem baga-lembaga Negara a tau Badan-badan Pemerintahan 
yang mengetahui adanya dan a tau mengetahui akan di
musnahkannya arsip Badan-badan Swasta dan atau per
orangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b 
Undang-undang nomor 7 tahun 1971 serta arsip tersebut 
dianggap bernilai guna bagi bidang tugasnya masing-masing 
atau bagi kehidupan kebangsaan pada umumnya wajib 
i.kut menyelamatkannya dan atau melaporkan kepada Arsip 
Nasional. 

(2) Berdasarkan adanya laporan dan atau karena mengetahui 
sendiri. Arsip Nasional mengambil tindakan pengamanan 
atau penyelamatan arsip-arsip sebagaimana dimaksud dalam 
ayat ( l) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang
undang nomor 7 tahun l 971. 

(3) Ketentuan-keten tu:m dalam Pasal l 1 dan Pasal 12 ber 
laku bagi arsip se bagaimana dimaksud dalam aya t ( l ). 

Pasal 14. 

Penyusutan arsip di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan 
karena sifat khusus tugas dan fungsinya, bilamana perlu dapat 
dia tur daJam keten tu an tersendiri dengan berpedoman . pada 
Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 15. 

Penyusutan arsip yang dimaksud dalarn Peraturan Pemerintah 
ini dilaksanakan dengan memperhati.kan keamanan dan sifat ke
rahasiaan sesuatu arsip. 

Pasa.l 16. 

Semua pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Pemc
rintah ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing Lem-
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baga Negara at.au Badan-badan Pemerintahan yang bersangkutan. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal l 7. 

Selarna Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 
4 belum dimiliki atau telah dimiliki akan tetapi belum mendapat
kan persetujuan Kepala Arsip Nasional. maka Lem baga Negara 
a tau Badan Pemerinta)lan : 

a. yang akan melaksanakan pemusnahan arsip wajib mendapat 
persetujuan dari Badan-badan sebagairnana dimaksud dalam 
pasal 8; 

b. yang akan menyelenggarakan penyerahan ars1p wajib ber
konsultasi dengan Arsip Nasional. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18. 

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah m1 ditetap
kan oleh Kepala Arsip Nasional. 

Pasal l 9. 

Hal-hal yang belum diatur dalarn Peraturan Pemerintah mL di
tetapkan lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. 

Pasal 20. 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundang
kannya. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-
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undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam 
lembaran Negara Republi.k Indonesia. 

Jakarta Ditetapkan di 
Pada tanggal 4 Oktober 1979. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

SOEHARTO 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 4 Oktober 19 79 

MENTE RV SEKRET ARIS NEGARA 
REPlJBLIK INDON£SlA 

ttd. 

SUDHARMONO SH. 

LEM BARAN NEGARA REPUB LIK INDONESIA T AHUN 
1 979 NOMOR 51 

Disalin sesuai aslinya oleh 
SEKRET ARIA T NEGARA RI. 

Disalin Kem bali sesuai asliny a 
oleh : Selcretariat J endral 

Departemen Agama. 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERA TU RAN PEMERINT AH REPUB UK INDONESIA 
NOMOR 34 T AHUN 1979 

TENT ANG 

PENYUSUT AN ARSIP 

UMU\t: 

Arsip mempunyai nilai dan arti penting karena merupakan 
bahan bukti resmi mengenai penyelenggaraan administrasi perne
rintahan dan kehidupan kebangsaan Bangsa Indonesia, sehingga 
dalam rangka usaha menyelama tkan bahan bukti pertanggung
jawaban nasional serta meningkatkan dayaguna dan tepatguna 
administrasi aparatur negara, telah ditetapkan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ke
arsipan. 

Seirama dengan dinami.ka kehidupan kebangsaan Bangsa 
Indone~ia ruang lingkup kegiatan administrasi pemerintahan dan 
pembangunan rneningkat terus. Sebagai akibat daripada itu volume 
arsip berkem bang dengan cepat sehing·ga dapat rnenim bulkan pel
bagai masalah berkenaan dengan penyediaan anggaran. tenaga. 
ruangan. dan perlengkapan serta pengelolaannya. Pada dasarnya 
kegiatan penyelamatan arsip meliputi penyirnpanan, pera wa tan. 
pemeliharaan. pengarnanan. dan penyusutan termasuk pemindah
an. pernusnahan serta penyerahan ke Arsip Nasional Pusat dan 
atau Arsip Nasional Daerah. 

Dari segala kegiatan tersebut penyusutan merupakan salah 
satu sarana pen ting untuk menga tasi masalah bertumpuknya/ber
tim bunny a arsip yang tidak berguna lagi. 

Arsip-arsip yang tidak berguna lagi itu perlu dimusnahkan 
untuk rnernberi kernung.kinan bagi tersedianya tempat penyimpan
an dan pemeliharaan yang lebi.h baik terhadap arsip-arsip yang 
mernpunyai nilai guna. 
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Dalarn pra.ktek pclaks.anaannya selarna ini untuk pcnyusut;.. .. 
arup termasuk pemusnahan arsip yang tidak mempunyai nilai guna 
masih dipergunakan pedoman yang terrnuat dalam Tambahan 
Lembaran Negara (Bijblad op het Staatsblad) Nomor 7108. 7109. 
7 J JI . dan l-+ l I 7 ( cen tang ·o pruirning van overtolhge bescheiden" 
dan "Vernietiging van archivalia van historische waarde") yang 
masih dianggap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II A turan 
PeraJihan Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan-ketentuan 
tersebut perlu disempumakan untuk disesuaikan dengan per
kembangan kehidupan kebangsaan dan penyelenggaraan adminis
tr:::is1 yang semakm :nenmgkat dan maju. 

Oleh karena kegia tan penyusu tan arsip menyangku t · penilai
an ·· yang sifatnya subyektif dan berbeda pada setiap Lembaga 
:..iegara Badan Pemenntahan yang disebabkan tugas pokok dan 
fungsinya y;rng berlainan. maka Pera ruran Pemerintah ini ber
ma ksud •.!!l'~k ~~c-mb~rikan k::>t:>~flJ'."~·ketenruan yang dapat men
jadi dasar atau pegangan untuk melaksanakan penyusutan arsip 
melalui tahap-tahap yang· telah ditentukan. Dengan demikian 
akan ter]Jmin usaha untuk mendapatkan keobyektifan dalam 
pcnilaian dan dapat menghindarkan kemungkinan musnahnya 
arsip yang bernila1 guna ataupun yang mengandung nilai ir.formasi 
tinggi. 

Art1 daripada Lem baga-lem baga Negara dan Badan-badan 
Pemerintah ini dan Undang-undang Nomor "7 Tahun I 97 l adaJah 
sama dengan arti daripada Lem baga Tertinggi Negara dan Lem baga 
Tinggi :\egara sebagairnana dimaksud dalam Kererapan Majelis 
Perrnusyawaratan Rakyat Nomor VIiMPR/1973 dan Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/I 978; demikian 
juga halnya Jengan pengertian Instansi Pemerintah. karena segala 
sesuatunya dikembalikan paJa urut-urutan yang terdapat dalam 
Llndang-undang Dasar I 945. 

PASA L DEMI PA SAL 

Pasal I. 

Kata istilah arsip melipu ti tiga pengertian yaitu 
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a. Kumpulan naskah atau dokumen yang disimpan; 
h. Gedung (ruang) penyimpanan kurnpulan naskah atau doku· 

men; 
c. Organisasi atau Lembaga yang mengelola dan menyimpan 

kurnpulan naskah atau dokumen. 

Bilamana tidak ditunjuk secara tegas, pengertian arsip dalam Per· 
aturan Pemerintah ini adalah naskah atau kumpulan naskah atau 
dokumen yang disimpan sebagairnana dirnaksud dalam Pasal I 
Undang-undang Nomor 7 Tahun I 97 I. 

Adapun dalam perwujudannya dapat berupa tulisan, cetakan. 
gambar. peta, piringan suara. pita kaset, film. dan sebagainya. Jadi 
pengertian arsip di sini mencakup arsip yang tertulis. yang dapat 
dilihat ataupun dapat didengar. 

Pasal :. 

Unit Pengol.ah adalah unit yang melaks.anakan tugas pokok 
dan fungsi organisasi. Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan kerja
nya unit tersebut juga menyelenggarakan arsip aktif sebagai berkas 
kerja. 

Pasal 3. 

Pada dasarnya setiap Lembaga Negara a tau Badan Pemerintah
an mempunyai sa tu Li nit Kearsipan yang ditugaskan mengelola 
arsip dinamis. Ruang lingkup tugas Unit Kearsipan di samping 
mengarahkan dan mengendalikan arsip aktif juga rnenyimpan dan 
mengelola arsip-arsip inaktif yang berasal dari unit-unit pengolah 
(satuan kerja) dalam lingkungan Lem baga Negara a tau Badan 
Pemerintahan masing-masing. Sehubungan dengan penyimpanan 
dan pengelolaan arsip-arsip inaktif tersebut bag] instansi yang 
lingkup tugasnya meliputi kawasan seluruh tanah air dimungkin
kan membentuk unit fungsional yang menyimpan dan mengelola 
arsip inaktif paling ban yak 3 (tiga) tingkat sesuai dengan kebutuh
an masing-masing. Yang dimaksudkan dengan ting~t dalarn hal 
ini adalah jenjang terminal penyirnpanan arsip inaktif berdasarkan 
kesatuan organisasi masing-masing dan bukanlah tingkat dalam 
arti organik. 
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Pasal 4 dan Pasa.J 5. 

Jadwa) Retensi adalah daftar yang berisi tentang jangka 
wakru penyirnpanan arsip yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyusutan arsip. Penentuan jangka waktu penyirnpanan arsip 
(retensi arsip) ditentukan atas dasar nilai kegunaan riap-tiap 
berkas. Unn1k menjaga obyektifitas dalam menentukan nilai ke
gunaan tersebut. jadwal Retensi Arsip disusun oleh suatu Panitia 
yang terdiri dari para Peja bat yang benar-benar memahami ke
arsipan. fungsi dan kegiatan instansinya masing-masing. Dalam 
melaks.anakan tugasnya Panitia tersebut perlu mendengar perti.m
bangan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang menyangkut 
masalah keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 
Negara sepanjang mengenai masalah kepega waian. 

Rancangan Jadwal Retensi Arsip yang merupakan hasil kerja 
Panitia tersebut perlu mendapatkan persetujuan Kepala Arsip 
Nasional terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Pirnpinan 
Lembaga ~egara/Badan Pemerintahan yang bersangkutan sebagai 
Jadwal Retensi Arsip yang berlaku untuk lin~kungan organisasi
nya. GntuJ..: Jadwal Retensi Arsip Pemerin1ah Daerah perlu rerlebih 
dahulu memperhatikan pendapat dan .\1enteri Daiam ?\cge;i. 
Dengan prosedur tersebut kemungkinan penyalahgunaan :falam 
pemusnahan arsip dapat dihrndarkan. Tiap-tiap rerubahan jadwal 
Retensi Arsip harus menempuh prosedur yang sama seperti rer

sebut di atas. 

Pasal 6. 

Pemindahan arsip in-aktif dari Unit Pengolah ke Unit l\.earsip
an d1tetapkan dan Jiatur oleh Lembaga dan Badan Ptmt;intaha!~ 

masing.-masing. 

Pasal 7 sampai dengan Pasa.l 9. 

Pemusnahan arsip adalah tindakan atau kegiatan meng.hancur
kan secara fisik arsip yang sudah berakhir f ungsirrya serta yang 
tidal< memiliki nilai guna. Penghancuran tersebut harus dilaksana
kan secara total. yaitu dengan cara mem bakar ha bis, dicacah a tau 
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dengan cara lain sehingga tidak dapat lag] dikenal baik isi maupun 
hentuknya. 

Pemusnahan arsip-arsip yang mempunyai waktu penyimpan
;..111 ars1p 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dilaksanakan dengan ke-
11.:tapan Pimpinan Lembaga Negara; Badan Pemerintahan masing
rnasmg setelah memperha tikan pertim bangan Panitia Penilai 
Arsip serta dari Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang menyang.k.ut 
keuangan dan atau Badan Administrasi Kepegawaian sepanjang 
menyangku t ars1p kepega waian dan setelah mendapa tkan per
setujuan dari Arsip ~asional. 

Pemusnahan ars1p kepegawaian dari Badan Pemerintahan 
yang berbentuk Badan usaha ;--Jegara atau Badan-badan Usaha 
lainnya yang tata kepegawaiannya diarur berdasarkan peraturan 

Perundang - undangan tersendiri udak memerlukan persetujuan 
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. tetapi tetap 
dengan memperhatikan pendapat dari Ars1p Nasional. 
Bilamana daJam penilaian arsip yang akan dimusnah.k.an terdapat 
keragu-raguan. maka dipergunakan nilai yang paling tinggi. 

Pasal 10. 

Cuku p j e las. 

Pasal 1 l. 

Cukup jelas. 

Pasal 1 2. 

Cukup jelas. 

Pasal 13. 

Badan-badan Swasta yang dimaksudkan dalam pasal ini ada
lah yang bidang kegiatannya mempunyai pengaruh terhadap 
pelaksanaan pemerin tahan dan a tau pem bangunan serta per

k em bangan kehidupan kebangsaan pada umumnya, seperti Badan

badan dan a tau Organisasi-organisasi di bidang sosial politik a tau 

ekonomi lkatan atau Persatuan Ahli-ahli atau Profesi misalnya Per~ 
c;atuan lnsinyur, lkatan Sarjana Hukum, Karnar Dagang Indonesia, 
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Badan Kerjasama Asuransi, Dewan Teknik Pcmbangunan lndo 
nesia dan lain sebagainya. 

Pasal 14. 

Cukup jelas. 

Pasal 15. 

Sifat arsip dinamis pada dasarnya terrutup. oleh karena itu 
pengelolaannya dan perlakuannya berlaku ketenruan tentang ke
rahasiaan su ra t-sura t. 
Sifat arsip statis pada dasarnya terbuka. namun bilamana Lembaga 
Negara atau Badan Pemerintahan menganggap harus tetap di
pegang kerahasiaannya, dapat diperlakukan ketentuan tentang 
kerahasiaan surat/dokumen. 

Pas.al 16. 

Cuku p j elas. 

Pas.al l 7. 

Cukup jelas. 

Pasal 18. 

Cukup jelas. 

Pasal 19. 

Cukup jelas. 

Pasal 20. 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 3151 

Disalin sesuai aslinya 

oleh Sekretariat Jendral 

Departernen Agama. 
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SA LINAN 

SURAT 

Jakarta, 5 Agustus 1981. 

Kepada 

Yth. ) . Para Menteri: 
., Jaksa Agung: 
3. Para Pirnpinan Kesekreta· 

riatan Lembag.a Teninggi/ 
Tmgg.i Negara: 

4. Para Pirnpinan Lembaga 
Pemerintah Non Depane
men: 

5. Para Gubernur Kepala 
Daerah Tingkat l. 

EDARAN 
Nomor : SE/O I /l 98 J 

ten tang 

PENANGANAN ARSIP IN AKTIF SEBAGAI PELAKSANAAN 
KETENTUAN PERALIHAN PERA TURAN PE\.iERINT AH 

TENT ANG PENYUSUT AN AR SIP 

I. PENDAHU LUAN 
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A. Um um 

I. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 
(Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 51. Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3151 ). telah ditetapkan ke
tentuan-ketentuan mengenai penyusutan arsip. 
Untuk mengatur Jebih lanjut tentang pelaksanaan 
Ketentuan Peralihan mengenai .penyusutan arsip seba· 
gaimana tercantum dalam pasal l 7 Peraturan Peme
rintah Nomor 34 Tahun 1979, rnaka dipandang perlu 
mengeluarkan petunjuk teknis guna pengaturan pelak-
sanaannya. 



B. Dasar Hukum 

1. Undang--undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ke
tentuan-ketentuan Pokok Kcarsipan · ( Lembaran 
Negara tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2964). 

"") Peraturan Pernerintah Nomor 34 Tahun 1 979 tentang 
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara tahun 1979 
Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3 I 51 ). 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ~6 
Tahun l 974 tentang Arsip Nasional Republik lndcr 
nesia. 

C. Tujuan 
Surat Edaran ini dikeluarkan sebagai pedornan bagi 
pejabat yang bersangkutan dalam rnelaksanakan penangan
an arsip in aktif menurut keten tuan pasal 1 7 Peraturan 
Pernerintah Nomor 34 Tahun 1979. 

D. Sasaran 

1. Penyelamatan dan pemanfaatan informasi untuk me
ningkatkan dayaguna dan tepatguna administrasi apa

"") 

ra cur negara. 
Penyelamatan bahan bukti ·pertanggungjawaban nasicr 
nal. 

E. Ru.ang Lingkup 

Arsip-arsip in aktif sebelurn diberlakukannya Jadwa1 
Retensi Arsip yang berada di Lembaga-lembag:a Negara 
dan/atau Badan-badan Pemerintahan. 

F. Pengertian 

I. Arsip in aktif adalah arsip Lembaga Negara/Badan
badan Pemerintahan yang frekuensi penggunaannya 
untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun. 

, Daftar Pertel.aan Arsip adalah daftar yang diperlukan 
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dalam melaksanakan penyusutan ars1p, berisi data 
yang mengidentifikasi.kan arsip. 

3. Arsip duplikasi adala.h arsip yang bentuk maupun isi
nya sama dengan arsip aslinya. 

4. Seri adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan ke
samaan jenis. 

5. Rubrik adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan 
kesamaan masalah. 

6. Dosir adalah berkas arsip yang disusun atas dasar ke-
samaan urusan a tau kegiatan. 

7. Jalan masuk adalah petunjuk atau alat yang menjadi 
sarana penemuan kembali arsip. 

Il PRIORIT AS PENANGANAN 

A. Prioritas penanganan. ditentukan a tas dasar kurun waktu 
terciptanya arsip-arsip in aktif itu. 

B. Pada umumnya arsip-arsip in aktif yang terlama/tertua 
us1anya didahulukan penanganannya. namun perkecuali
an dapat dilakukan terhadap. arsip-arsip in aktif yang 
lebih muda usianya tetapi dalam keadaan kacau atau 
tidak teratur penataannya. 

C. Dalam menentukan pembabakan kurun waktu perlu di
perhatikan : 
l. Perkembangan ketatanegaraan yang memberi penga

ruh pad a peru bahan administrasi negara; 
.., perubahan struktur organisasi ataupun sistem penata

an arsip pada Lembaga Negara/Badan Pemerintahan 
yang bersangkutan. 

Ill. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN 
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A. Pendaftaran Arsip In a.ktif. 

1. Kegiatan pendaftaran berupa pengumpulan data me
lalui suatu survei terhadap arsip-arsip in aktif yang 
ada dalam tangungjawab Lembaga Negara/Sadan 



Pemerintahan yang bersangkutan. 
(Conteh fonnulir survei lihat lampiran I). 

2. Survei arsip in aktif ini dilak.sanak.an oleh petugas ber
dasarkan keputusan Pirnpinan Lembaga Negara/
Badan Pemerintahan yang bersangkutan. 

3. Dibuat Daftar lkhtisa.r Arsip yang merupakan ikhtisa.r 
dari seluruh data yang terkumpul sebagai ~ii survei. 
(Contoh formulir lihat lampiran I I). 

4. Daftar lk.htisar Arsip diperlukan/digunakan untu.k 
menyusun rencana penanganan dan penataan kembali 
arsip in aktif bersangkutan. 

B. Penataan Kembali Arsip In aktif. 

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 
a. Mendaftar arsip tidak berarti mendaftar setiap 

lembar. 
b. Dal.am menangani arsip tidak dibenarkan memberi 

tanda atau tulisan dengan a.lat apapun. 
c. Berhati-hati dalam menangani arsip yang kertas

nya rapuh. 

2. Arsip kacau. 
a. Terhadap arsip-arsip in aktif yang dala.m keadaan 

kacau, yaitu yang sistem penataannya tidak dapat 
disusun kembali sepeni pada waktu aktifnya, 
dilakukan penanganan dengan cara sebagai beri
kut: 

(1) Dikelompok.kan dan diatur kembali dengan 
menerapkan asas asal-usul, sehingga arsip-arsip 

in; m.en1p.a.ka.n s:u.a.I.ll .kes.a.r l..i.aJ1 :'.kei.omp0k yang 
di&tur Iarrpa me1epaskan ikaiaTI dan :;umber 

asalnya. y.atni inst2.nsi ··unit yang m~ncipta

-k.2..!1.n ya. 
(2) M errritm 4TSip daTi nrm .arsip rum du piiiai-sl 

yang berlebihan. Yang termasuk ncn arsip, 
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antara lain amplop, map, blankcrbfanxo 
formulir dan sebagainya. 

(3) Bahan-bahan non arsip dan duplikasi yang 
berlebihan dapat dimusnahkan, sedangkan 
arsipnya : 
(a) dikelompokkan menurut Unit Pengolah/

Unit Kerja; 
Catatan : jika di dalam pengelompokan 

itu ternyata terda pat berkas
berkas yang berupa seri atau 
rubrik. sebaiknya dipertahan
kan. 

( b) berkas arsip dibungkus dan die a tat pa da 
kartu: 

(c) kartu-kartu catatan tersebut disusun dan 
diberi nomor urut; 

(d) berkas-berkas arsip dimasukkan ke dalam 
boks arsip yang diberi label/etiket yang 
memuat keterangan tentang berkas-berkas 
yang ada di dalarnn ya a tas dasar keterang
an yang tennuat pada kartu catatan dari 
berkas yang betsangkutan: 

(e) dibuat Daftar Pertelaan Arsip Sementara. 
(Contoh formulir lihat lampiran Ill). 

( 4) Daftar Pertelaan Arsip Sementara baru dapat 
digunakan sebagai pengendalian fisik dan 
belum dapat berfungsi untuk pengendalian 
informasi arsip. 

(5) Atas dasar daftar pertelaan terse but. Lemba
ga-lembaga Negara/Badan-badan Pemerintah
an: 
(a) belum dapat melak..sanakan pemusnahan 

arsip menurut ketentua.n yang berlaku: 
(b) dapat menyerahkan arsipnya kepada Arsip 

Nasional~ 



(c) dapat sementara menyimpan ars1p-a1.)ii..r 
nya dalam keadaan yang lebih teratur. 

(6) Apabil.a Lembaga Negara/Badan Pemenntahan 
berma ksud menunda/belum akan menyera h
kan arsip-arsipnya kepada Arsip Nasional. 
maka Lembaga Negara/Badan Pemerintahan 
yang bersangkutan di"Wajibkan · melanjutkan 
penang.anannya melalui tahap-tahap kegiatan 
sebagai berikut : 
(a) mengadakan identifikasi arsip-arsip yang 

telah t erk elompok deng.an jalan penarikan 
contoh (sampling) atas sejumlah arsip 
sehingga bisa ditentukan penggolongan 
berdasarkan jenis dan/atau masalah: 

(b) memberkaskan arsip berdasarkan jenis 
dan/atau masalah, ~hingga dapat meng
hasilkan seri dan/atau rubri.k dalam urutan 
yang kronologis: 
Catatan : ketentuan ini tidak menyam

pingkan kemungkinan pember
kasan atas dasar urusanikegiat
an yang menghasilkan dosir. 

(c) tiap berkas arsip (seri. rubri.k ataupun 
dosir bila ada ). dibungkus dan dicatat 
pada kartu d engan diberi nomor urut: 

( d) kartu-kartu ca ta tan disusun a tas dasar 
tahun dan berkas: 

( e) berkas-berkas arsip dimasukkan ke dalam 
boks arsip yang diberi label:etiket yang 
memuat keterangan tentang berkas-berkas 
yang ada di dalamnya a tas dasar keterang
an yang termuat pada kartu catatan dari 
berkas bersangkutan: 

(f) dibuat Daftar Pertelaan Arsip bagj arsip
arsip yang akan dimusnahkan atau di-
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serahkan kepada Arsip Nasional: 
(Conteh formulir lihac lampiran IV). 

(g) dibuat Daftar Waktu Penyirnpanan Arsip 
bagi arsip-arsip yang belurn ak.an diserah
kan kepada Arsip Nasional: 
(Conteh formulir liliat lampiran V). 

(7) Atas dasa.r Daftar Pertelaan . .\Isip dan Daftar 
Waktu Penyimpanan .A.Isip itu Lembaga 
~egara Bad an Pemerintahan : 

(a I c.iapat menentukan jangka waktu peny1m
panan ars1pnya sesua i dengan kebutuhan 
masmg-masmg: 

(b 1 dapat memusnahkan :::irsipnya sesuai ke
temuan yang berlaku: 

(c) dapat menyerahkan ars1pnya kepada .~sip 
Nasional sesuai ketentu;ln yang b;:rlaku. 

(8) Apa bi!a fad wal Retensi A.rsip m ula i berlaku di 
Lembaga Segara, Badan Perncrintah..an yang 
bers.angkutan. maka Dar-tar \1.1aktu Peny:.mp2n
an . .lssip disesuaikan dt>ngan ketentuaP. yang 
tersebut dalarn JadwJl Retensi .~sjp. 

b. Selain dengan cara renanganan tersebut di atas, 
arsip beau dapat pula ditangam dengan cara 
yang langsung menghasilkan Daftar Pertelaan 
.AJ"sip se bagai berikut : 

t l) Mengdornpokkan arsip Jan mengamrnya 

kembali tanpa melepaskan ikatan dari sumber 
asalnya. yakni instansi ·unit yang mencipta
kannya \asas asal-usul). 

(2) ~1emilih arsip dari non arsip dan duplikasi 
yang berlebilian. 

( 3) Bahan-bahan yang non arsip dan duplikasi 
yang berlebihan dapat dimusnahkan. sedang
kan untuk arsip-arsipnya di1akukan kegiatan-



kegiatan sebagai terse but dal.am butir (a) 
sam pai (g) pad a nomor ( 6) dan butir (a) sam
pai (c) pada nomor 7 di atas. 

3. Arsip Teratur. 

Arsip in aktif yang semasa aktifnya ditata berdasar
k..an suatu sistem tertentu dan masih utuh penataan
nya, ditangani sebagai berikut : 
a. Diperiksa kembali penataannya aras dasar sistem 

yang dipergunakan, misalnya: sistem buku agenda, 
sistem kartu/sistem Kaulbach dan lain-lain. 

b. Ditertibkan pengaturan fisi.knya, sehingga pene
muan kembalinya dapat lancar. 

c. Arsip yang tidak diperlukan bai.k oleh Lembaga 
Negara/Badan Pemerintahan maupun sebagai 
bahan bukti pertanggungjawa ban nasional, di
pisahkan dan disiapkan daftar pertelaannya untuk 
dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

d. Arsip yang tidak diperlukan oleh Lembaga Negara:' 
Badan Pemerintahan yang bersangkutan, tetapi di
perlukan dan penting sebagai bahan bukti per
tanggungjawaban nasional, dibuatkan daftar per
telaannya untuk kemudian diserahkan kepada 
Arsip Nasional sesuai ketentuan yang berlaku. 

e. .AJsip yang masih diperlukan dan akan disirnpan 
oleh Lembai11 Negara/Badan Pemerintahan yang 
bersangkutan, ditentukan jangka waktu penyim
panannya dalam Daftar Waktu Penyimpanan 
Arsip. 
(Contoh formulir lihat lampiran V). 

f. Apabila waktu penyimpanannya berakhir. dibuat 
Daftar Pertelaan . .i..rsip bai.k untuk keperluan 
pemusnahan ataupun penyerahannya kepada 
Arsip Nasional. 

g. Apabila Jadwal Retensi .AJsip mulai berlaku di 
Lembaga Negara/Badan Pemerintahan yang ber-

211 



212 

sangkutan. maka Daftar Waktu Penyimpanan 
Arsip disesuaikan dengan ketentuan yang ter
sebut dalam Jadwal Retensi Ars1p. 

C. Pemusnahan Arsip 

I. Bahan-bahan non arsip dan duplikasi vane: berlebihan 

dapat langsung dimusnahkan dengan sepengetahuan 
Pimpinan Lembaga Negara/Badan Pemerintahan yang 

bersangkutan . 

. .t\rsip-arsip yang tidak diperlukan bail< oleh Lem baga 
:'.'iegara: Bad an Pemerintahan yang bersangkutan ma u

pun untuk bahan bukti pertanggungjawaban nasJOnal 

dapat dimusnahkan. dengan ketentuan bahwa : 

a. 

b. 

..... 

l.Jntuk arsip yang menyangkut keuangan terlebih 
dahulu perlu mendengar pertimbangan Ketua 
Badan Pemeriksa Keuangan. 

Cn tuk arsip yang menyangkut kepega wa 1an ter

lebih dahulu perlu mendengar pertimbar.gan 

Kepala Bad:J.n .-\dministrasi Kepega\~:aian :\c-g:Ha. 
Cntuk ars1p ya~g menyang.kut marenal dJn ~)ern1-

likan perlu memperhatikan kctent:.1ari-i-:~·tentuan 

::ang be::laku ur.tuk itu. 

3. Pemusnal1an .~rsip dilakukan secara total seh1ngga 
tidak dapat d i.kenal lagi baik isi ma upun bentuknya. 

s~na disaksikan oleh dua orang pe_iab:H dari b1dang 

hukum1perundang-undangan dan atau biciang peng-

3\l .. ·asan Jari Lembaga-lembaga :\cgara Badan-bajan 

Pemerintahan yang bersangkutan. 

4. Pemusnahan .Au-sip dilaksanakan dengan membuat 

Daftar Pertelaan A.rsip yang akan dimusnahkan dan 

Berita Acara Pemusnahan Arsip. 



D. Penyeramn Arsip 

1. Lcrnbaga Negara/Badan Pemerintahan ya.ng a.Kan me
nyerahkan arsipnya wajib bcrkonsuJtasi dengan Arsip 
Nasional . 

.., 

.., 
.J . 

4. 

Penyerahan arsip dilaksanakan dengan membuat 
Daftar Pertelaan Arsip yang akan diserahkan dan 
Berita Acara Pen yerahan Arsip . 

Lembaga-lembaga Negara/Badan-badan Pemerintahan 
di tingkat Pusat menyerahkan arsipnya kepada AISip 
Nasional Pusat. 

Sementara menunggu dikeluarkannya peraturan per
undangan yang mengatur tentang Arsip Nasional 
Daerah. Badan-badan Pemerintaha.n di tingkat Daerah 
hendaknya : 

a. Bua telah terbentuk Perwakilan Arsip Nasional di 
Daerahnya menyerahkan arsip-arsipnya kep<1da 
Perwakilan Arsip Nasional di Daerah yang ber
sangkutan. 

b. Bila belum terbentuk Perwakilan Arsip Nasional 
di Daerahnya menahan/menyimpan untuk semen
tara arsip-arsipnya di Unit Kearsipan/Pusat 
Penyimpanan Arsipnya masing-masing. 
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IV. PEN UT UP 

A. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran tentang PENA
NGANAN ARSIP IN AKTIF SEBAGAI PELAKSANA
AN KETENTUAN PERALIHAN PERA TURAN PEME
RINT AH TENT ANG PENYUSlff AN ARSIP. setiap 
Lembaga NegaraiBadan Pemerintahan hendaknya me
laks.a nakan penyusutan arsip berdas.arkan Surat Edaran 
ini sesuai tingkat kebucuhan dan keadaan masmg-masing 
mstansi. 

B. Pebksanaan penanganan arsip in :iktif di lingku:igan 
Departemen Pertahanan Keamanan karena sifat khusus 
tugas dan fungsinya. bilamana perlu dapat diatur da!am 
ketentuan tersendiri dengan memperharikan Surat Edaran 
Lnl. 

r ...\c2hi!1 rla J::tm melJ banakan Surat E da!.lr. ini dijull1pai 
kesulitan. Lembaga-lembaga Negar.:i, Badan-badan Peme
rin tahan hendaknya menghubungi . .\rsip \iasioml RI. 
untu k memperoleh kejelas.an. 

Disalin sesuai dengan aslinya 
at~s usaha . .\rsip Nasional RL 

KEPALA ARSJP 'ASIONAL 
REPUBLIK I~DO~ESIA. 

ttd. 
ttd. 

SOEMARTINI 

\ Drs. K.iman 1 

Tlmbusan Sura1 EJ.aran ini di.sampaikan de~ horma1 kep;idJ · 

l. Baoak Prcsiden Republilc lndoneria, s.cbag.ai laporan . 
.., f;.etua Bad.an Pem.criksa Keuanpn. 

3. Menteri Scpra Pe'l'lertiban Aparatur t-;c!?'lra. ~eba~i laporan. 
"· Mentri'Sei<!::-t:?!i~ "lepi2- ~c~~s.i l.aporan. 
5. Kcpa.b. Bad.an Adm1.11isuas-i Kepcpv.-aian Negua 

Disalin kembali sesuai aslinya oleh Sekretariat Jendral Departemen 

Agama 

214 



I 

I 

I 
I 
; 

I 
I 

Con10~ Formul.D Lamp•an I : Sunt i:.iaron i.:rpa.b 
Ar11p Nu.on.al Rtpubllli 
lndoMJa. 

Mim01 SEJOl/1911 
SURVEI ARSU' h.nu:aJ ~ AJUllUI 1911 

I 
I. IP..:ST All:Sl A lo mat d.an ttl<pon P•nanuunJ l•~b 

I z LOJ.:ASI PENYIMPANAS Alam11 d&n ttltpon PtN"U\I~ )11&-ab 

3. ASAL ARSIP I DITE RIM AT AHUN : 

~. J(Ql'DISJ FISJJ.: RUA NGAN 

ARSIP 

j JENIS FJSIJ.: 
TD.- D AUDIO D J.:ARTO- DlMACHINE D 
TUAL VISUAL GRAFI READABLE 

' MM LARI I 1' RAk l I J.:ARL'NG I I b. J.:LAl'TJTAS 

I j I rt Lll'G l I I I I LHIARI B 0 i.: S 
I 

CABll\'IT 

i-. l:l"Rl"'I \l'AJ.:n· 

HOOFDES· D D J.:ART°L · DILAI~ D LUS1 
J.:LAPPER J.: ... RTL I LAIS. I 

s. J.A.L ... 1" ).IASL'l: 1-:LASlfll:ASI 

D D Al"'THO- oirm ... i..:Di 
... GE1'"D.A. ll'DEl:S RJT EITEi' I AD• I 

n RLBRlk D STRL:J.:Tl R D ll:L"-SlFlJ.:ASI 
9 l'L"ATAAI\ L--

D r----i D DO SIR SERI L.J lo;.A( .. t 

I{• TAl\DA TASGA.I' P[NANGGUll:G JAWAB I I. "AMA 6. TASDA TAl'GAJ\ I~ TANGGAL 
PETUGAS St;R\"E) 
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Petunjuk Peng~ian : 

SUR VEI A RS IP 

1 . Instansi 

.-\.lamac·dan telepon 

Penanggung ja wab 

Lokasi penyim pa nan 

A.lamat dan telepon 

Penanggung ja wab 

3. Asal arsip 

Diterima tahun 

.+. Kondisi fi.sik 
Ruangan 

Arsip 
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Lembaga Negara/ Badan Peme
rintaha.n arau bagian struktural 
daripadanya sebagai lingkungan 
induk penciptaan ars1p atau di 
mana arsip disimpan. 

Cukup jelas . 

Pimpinan tertinggi instansi/bagi
an struktural daripadanya, atau 
kepada siapa tanggung jawab 
tugas instansi sehari-hari dilim
pah.kan. 

Tempat di mana ars1p in aktif 
disimpan. 

Cukup jelas. 

Pejabat yang bertanggung jawab 
atas penyimpanan arsip. 

Unit Kerja/Unit Pengolah yang 
menciptakan dan menerima 
arsip atau dari mana arsip itu 
berasa.J. 

Cukup jeias. 

Kondisi ruangan di mana ars1p 
tersimpan. 
Keadaan arsip, a pakah 
dalam keadaan rusak, 
kotor dan sebagainya. 

ars1p 
baik. 



5. J enis fisik 

ti. Kuantitas 

Kurun waktu 

8. Jalan masuk 

q. Penataan 

I 0. Tanda tangan penanggung 
J3Wab 

I l. Nama dan tanda tangan 
Petugas sur.'ei 

1 2. Tanggal 

Beri tanda "V" bila termasuk 
di antaranya. 

Jumlah arsip yang tersirnpan. 

Tahun arsip yang bersangkutan. 

Beri tanda "V" bila terrnasuk 
di antaranya. 

Beri tanda "V" 'bila termasuk 
di antaranya. 

Yang dimaksud adalah penang
gung jawab lokasi penyirnpan
an. 

Cukup je:las. 

Tanggal dilakukannya survei. 
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Contoh fOfmutir : 

00 

-
INSTANSt 

Al.AMAT : 

TELEPON 

UnM Kerja/ Kurun 
No. Asal Arsip Waklu 

2 J 

('atatan: Ukuran focmulil Jisc~111iikan dcug~n 
kclJia~nn st.~ntlar :itau kcbutuhan 
lrutan~i m.ui~·masing. 

Kuanlil;u 

4 

DAFTAR lkttTISAR ARSlP 

Jenia Jalan Paata.an 
fislk nlHtJil 

5 6 7 

1.ampiun II : Sur<1l Edatan Kcpala 
Auip Nasional Rcpub ... 
lndoncm. 
Nomor : Sf-:/01/1981 
Tanggal : S Ap1atiu1 l 9fl I 

1..okul Kcteranpn 

B 9 



Coa1ol1 Formulir : l....arnpi:rui Ill : Sumt Ed aD n i:: ep:W 
An:ip Nuional R cpu b Ill: 
lndonem. 
Nomor SE/0 l /198 l 
Ta.ngg:al: .5Agunus1981. 

DAFTAR PERTELAAN ARSIP SEME1'1"TARA 

INST ANSI : 

ALAM AT : 

TELE.PON : 

NOMOR UNIT KERJA TAHUN 

2 

Cu.at.an . U\:unn formulir disesu.:i ikan depg:a n 
kebialiil..Oin sund.ar at.au kebutuhan 
inruns1 rnas~-m.asm,: 

3 

JUMLA H KETERANGAN 

4 

TANGGAL 

KEPALA U~IT KEARSIPA~ 

.5 

219 



Petunjuk Pengi.sian : 

l. 
.., 
-· 
3. 

.+. 

5. 
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DAFTAR PERTELAAN A RS IP SEMENT ARA 

~ornor 

Unit kerja 

Tahun 

Jumlah 

Keterangan 

Nornor urut arsip. 

Unit pencipta arsip. 

Tahun, bulan dan tanggal. Bila tidak ada bulan 
dan tanggal cukup tahunnya saja. 

Jumlah boks arsip. 

Kelainan-kelainan atau kekhususan-kek.hususan 
yang ada, misa.lnya :. kertas sudah ra puh, tidak 
lengkap dan sebagainya. 



Conroh Formulir: 

DAFTAR PERTELA.'1\ 

Limpu .. n I\' : SurJ1 I ~ran k~aL 
'lrsir '\Jsi0nal Repubhl 
I ndonc>1 .. 
'\0nw: Sf •'I I Cl8 J 

Tan;,:.i:-. 5 -'\i=US1US f9~ 1 

ARSIP YA:'>IG DIM L;Sf';AHKA\ DISERAHl-.:A-..; •1 

l"STA\'SI 

. .\L'll>l'IT 

TEL FPO:-; 

IS I \'Q~OR 
(URAIA!\ MASALAH\ 

I . -

I 
") corer ya~ tid.ak perlu. 

uuun : L11:uran formulrr dl5Csuaikan dengan 
kebiasa.an n.and.ar auu kebutuhan 
insuns1 ~-nasinc 

T.'IHL':'\ JD!L.-'.H I J...:E-:-!'K..;'-G'I'\ 

J 

i 

I 

I 

I 
T.\t\iGG . .\L 
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I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 



Petunjuk Pengisian : 

l. 
, 

3. 

4. 

5. 

222 

DAFTAR PERTELAAN 
ARSIP YANG DIMUSNAHKAN / DISERAHKAN *) 

Norn or 

I s i 

Tahun 

Jurnlah 

Keterangan 

Nornor urut berkas arsip. 

Uraian rnasalah secara singkat. 

Tahun. bulan dan tanggal. Bila tidak ada bulan 
dan tanggal cukup tahunnya saja. 

Jurnlah boks arsip bagi arsip yang diserahkan. 

Kelainan-kelainan atau kekhususan-kekhususan 
yang ada. rnisalnya : kertas sudah rapuh. t1dak 
lengkap dan sebagainya. 



Conloh Formulir : Lampinn V : Surat E.<hnn Kepa.b 
. .\!sip Na rio mJ R epu bl.ik 
Indonesia. 
~om or 
T:anwl 

SE/0111981 
5 Aiunus 1981 

DAFTAR WAKTL PE.."IYlMPA!'llA:'-1 ARSIP 

:ssT A'.'JSI 

.~LAMAT 

TELEPON 

I "0'10R I I S I TA HUN 
I L'RAJA}; \1ASALAH l 

I 

i 
' 

I ' I 3 
I -

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

(auun . Ll<Uran lormulir di5eru.ailun dengan 
kebiasa.an rund4r n;iu kebutuiun 
imt.arui ma~·m:a..mig. 

JANGKA WAK-
TL' PENYlM- Jl'>1LAH KETERANGAN 
PA NAN 

4 5 6 

TANGGAL 

KEPALA UNIT KEARSIPAN 
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Petunju.X Pengisian : 

DAFf AR WAKTU PENYIMPA..~AN ARSIP 

I. ~om or 
, 

I s i 
..., 

Tahun ;) . 

4. Jangka waktu 
penyirnpanan 

5. J um I ah 

6. Keterangan 

~omor urut arsip. 

l'raian masalah ~ecara singkat. 

Tahun, bulan dan tanggal. Bila tidak ada 
bulan dan tanggal cukup tahunnya saja. 

\ienunjukkan jang.ka;tenggang waktu 
penyimpanan arsip di Lembaga Negara/
Badan Pemerintahan yang bersa.ngkutan 
sesua.i dengan kebutuhan. 

Jumlah boks arsip. 

Diisi menurut kebutuhan. 
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