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Men.imbang: a. bahwa da!am rangka memberdayakan arsip untuk 
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara 

efektif dan efisien guna iercapainya teknis tertib pelaksanaan 
Sistern Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagai 
bukti bahan akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta 
pertanggungjawaban daerah di linglrungan Kabupaten Barito 
Utara perlu menetapkan Sistem K.lasi.fikasi Keamanan dan 
Akses Arsip Dinamis. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a perlu menelapkan Peraturan Bupati Barito Utara 
tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 lentang 
Pembentukan Daerah Tingkat U di Kalimantan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan DaerahTingkat U Tanah laut. dacrah Tingkat U 
lapin dan Daerah tingkat a Tabalong dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Jndang Darural Nomor 3 Tahun 1953 lentang 
Pembeotukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 5 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenlang Keterbukaan 
Iniormasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61,  Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 1 12 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507 l); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 Tentang 
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tabun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5 l49); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 53, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5286); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang 
Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalarn Negeri dan 
Pemerintahan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 nomor 1282); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 
Tabun 2009 tentang Rincian Urusan Pemerintaban Bidang 
Kearsipan di Lingkungan Pemerintab Daerab Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republi.k Indonesia Nomor 17 
Tabun 2011 tentang Sistem Pembuatan Klasifikasi Keamanan 
dan Akses Arsip Dinamis; 

11 .  Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraruran Daerab tentang 
Penyelenggara Kearsipan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarito Utara Nomor 2 Tahun 2016 
lentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Utara, (Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sarito Utara Nomor 6); 

13. Peraturan Bupati Sarito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerab 
Kabupaten Barito Utara (Serita Daerah Kabupaten Sarito Utara 
tahun 2016 Nomor 38) Sebagaimana Lelah beberapa kali di 
ubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 32 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 
38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupalen Barito Utara (Serita Daerah 
Kabupaten Sarito Utara Tahun 2018 Nomor 32). 



Menelapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLAS!FIKASI 
KEAMANAN DAN AKSES ARSJP DINAMIS. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 
2. Pemer!ntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 
4. Perangka�. Daerah yang selanjutnya disingkat PD edalah Pcran11kat 

Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. 
5. Kea_rs1pan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip. 
6. Ars,p adalah rekaman kegiatan atau peristiwe dalam berbegol bcntuk 

dan media sesuai dengan perkembangan teknologl in!onnasl dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembage Negara,Pemerlntah 
Daerah, Lembaga pendidikan, perusahaan,Organisasl Politik, Organlvaei 
Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehldupan 
bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara, 

7. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandlrian dan etoritas 

dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dlbldana 
pengelolaan Arsip Dinamis. 

8. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaruran Arsip secara berjenjang dari 
hasiJ pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori 
unit informasi Kearsipan. 

9. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu. 

10. Akses Arsip Dinamis adalah Ketersediaan Arsip sebagai hasil dari 
Kewenangan Hukum dan Otorisasi Legal serta keberadaan sarana bantu 
untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip. 

11 .  Sistem Kearsipan Nasional selanjutnya disingkat SKN adalah suatu 
Sistem yang membentuk pole hubungan berkelanjutan antar berbagai 
komponcn yang memiliki fungsi dan rugas tertentu, tnteraksi antar 
pelaku serta unsur lain yang sating mempengaruhi dalam 
penyeJenggaraan kearsipan secara Nasional. 

BAB II 
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DlNAMIS 

Pasal 2 
Sistcm Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Daerah 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Alcses Arsip Dinamis sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2 diberlakukan bagi scmua Perangkat Daerah 
selaku pencipta arsip sebagai panduan dalam memberikan akses dan 



Jayanan arsip dioamis kepada publik sesuai dengan kaidah-kaidah 
kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB !TI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Barito Utara. 

Ditetapkan di Muµa Teweh 
pada tanggal .-?, .. J:mw1n .. .go.1.9 

BU)"ATJ BARITO UTARA, 
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Diundangkan di Muara Teweh 
pad a tanggal . ;J:. .. .YM®.i . .:!i?!� 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 

auzi 
10921 199803 I 004 

· · - · · - l l  



LAMPIRAN: 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR 10 TAHUN 2019 

TENTANG SISTEM KLASlFIKASI KEAMANAN 
DAN AKSES ARSlP DlNAM!S DI KABUPATEN 
BARITO UTARA 

BABI 
PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
Berdasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin 
ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan 
akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang 
memenuhi persyaratan andal, sisternaus, utuh, menyelurub dan sesua.i norma, 
standar, prosedur dan kriteria (NSPKJ. Ketersediaan arsip cligunakan untuk 
kegiatan operasional manajemen pencipta arsip dan layanan publik. Untuk itu 
diperlukan adanya Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. 

Sistem klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis disusun sebagai 
dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik terhadap 
akscs arsip. Dalam era keterbukaan seperti saat ini, arsip dinamis pada 
prinsipnya terbuka dan dapat cliakses oleh publik, kecuali yang dinyatakan 
tertutup, sebagaimana diatur pada pasal 42 ayat (!) Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 2009 bahwa "pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinarnis bagi 
pengguna arsip yang berhak". Arsip dinamis sebagai salah satu sumber 
informasi publik adalah bersifat terbuka dan dapat di akses oleh publik sesuai 
Pasal 2 ayat (!) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa "setiap informasi 
publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi 
publik". Hal ini sejalan dengan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Jnformasi Publik, yang menguraikan 
bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia, 
merupakan salash satu ciri penting negara demokratis, dan sekaligus 
merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap 
penyelenggaraan negara dan badan publik. 

Dalam rangka men.ingkatkan sumber informasi,arsip harus .mudah cliakses 
oleh publik, namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip 
maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis. 
Pengaturan pengamanan dan akses tersebut untuk menjarnin pengakuan serta 
kehormatan alas hak dan mengatur kebebasan orang lain dalam rangka untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-n.ilai 
agama, keamanan negara dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat 
yang demokratis. 



BAB II 
KETENTUAJ'\/ !JMUM 

A. Kebijakan Pembuatan Sistern Klasiftkasi Keamanan da.n Akses Arsip Dinamis 
Sistem KJasifikasi Kcamanan dan Akses Arsip Dina.mis harus ditetapkan oleh 
pimpinan pencipta arsip. Pencipta A.rsip yang dima.ksud adalah lembaga 
negara, pcmerintahan daerah, lembaga pcndidikan, perusahaan, organisasi 
politik, orgarusasi kemasyarakatan. 

B. Prinsip Dasar Klasifikasi Kcamanan Arsip Dinamis 
Prinsip dasar dalam penetopan klasifikasi kcamartan arsip dinamis adalah: 
1. Memperhatikan tingkat kcsenusan dampak yang timbul apabila informasi 

yang terdapat daJam arstp dinamis disalahguna1'an oleh pihak-pihak yang 
tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang Udak sah; 

2. Pengklasifikasian kcamanan arsip dinamis harus duuangkan dalam suaru 
ketetapan pi.mpinan bcrupa pemyataan terrulis yang discrtai alasan sebagai 
dasar pertimbangan daJarn menenrukan tingkaL klasifikasi. 

C. Prinsip Dasar Akses Arsip Dinamis 
Prinsip dasar dalam penetapan hak akses arsip dinamis adalah: 
J .  Pengaksesan arsip dinamis hanya dapat dilakukan olch pejabat dan staf 

yang rnempunyai kewenangan untuk akses: 
2. Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya dapat mcngakses arsip yang dibuar 

oleh pejabat atau staf di bawahnya sesuai dengan hierark.i kewenangannya 
dalarn strukrur organisasi; dan 

3. Pejabat at.au staf yang lebih rcndah kedudukannya tidak dapat mengakscs 
arsip yang dibuat oleh pejabat di arusnya kccuali scbelumnya telah 
diberikan izin oleh pejabat yang bcrwcnang. 

BAB !U 
TATA CARA PE:MBUATAN KLASIFIKASI KEAMANAN 

DAN PENE:NTUAN HAK AKSES ARSIP 

Kegiatan membuat k.Jasifikasi keamanan dan mcnentukan hak akses arsrp 
dinarms berada pada lingkup pcnciptaan dan penggunaan arsip yang dala.m 
penyusunannya harus mernperhatikan langkah-langkah sebagai ber-ikur 

idenlifikasi kecenruan hukum, analisis fungsi unit kerja daJam organisasi, analisis 
job description serta. analisis risiko, sehingga dapat ditentukan kategori k.lasifikasi 
kcamanan dan hak akscs araip dinamis. 
A. ldentifikasi Ketentuan Hukum 

Dalarn identifikasi ketenruan hukum yang rnenjadr pedoman utama adalah: 
1 .  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipnn; 
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kctcrbukaan Informasi 

Pubillc; 
3. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang lnfonnasi dan Transaksi 

Elektrooik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016; 

4. Peraturan pcrundang-undangan sektor pencipta arsip yang terkait dengan 
klasifikasi kearnanan dan akses arsip dinamis. 

Identifikasi ketentuan hukum yang dapat dipergunakan scbagai dasar 
penentuan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinarms, seperti yang 
terdapat daJam pasal-pasal sebagai berikut: 

l. Undang·Undang Nomor 43 Tahun 2009 tent.ang Kearsipe.n 
Pasal 44 ayat (!):  

"Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dcngan alasan apabila arsip 
d.ibuka untuk umum dapat: 
a. menghambat proses pcnega.kan hukum; 



b. mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelekrual 
dan pelindungan dari pcrsaingan usaha tidak sehat; 

c. membahayakan pertahanan dan kearnanan negara; 
d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori 

dilindungi kerahasiaannya; 
e. merugikan ketahanan ekonomi nasional; 
f. merugikan kcpentingan poliuk luar ncgen dan hubungan Iuar negeri: 
g. mengungkapkan isi akta autcntik yang bersifat pribadi dan kcmauan 

terakhir ataupun waatat seseorang kecuali kepada yang berhak secara 
hukum; 

h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi: dan 
1. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya 

perlu dirahasiakan. • 
Pasal 44 ayaL (2): 
"Pencipta arsip wajib menjaga kc:rahasiaan arsip rertutup sebagaimana 
dimaksud pad a ayat (I}". 

2. Undang-Uodang Nomor 14 Tahun 2008 tcntang Keterbukaan f nfor-mast 
Publik 
Pasal 17: 
•setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pcmohon lnfcrmasr 
Publik untuk mcndapatkan lnfonnasi Publik", kecuali: 
a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kcpada Pemohon 

Jnformasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu 
informasi yang dapat: 
I) Menghambat proses penyclidikan dan penyidrkan suatu tindak 

pidana; 
2) Mengungkapkan idcntitas infonnan, pelapor, saksi, dan/atau korban 

yang mengetahui adanya tindak pidana: 
3) Mcngungkapkan data intelijen krirninal dan rencana-rencana yang 

berhubungan dengan pcnccgahan dan pcnanganan segala bemuk 
kejahat.an transnasioual: 

4) Membahayakan kcsclarnatan dan kehidupan penegak hukum 
dan/atau keluarganya; dan/atau 

5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana 
penegak hukum. 

b. Informasi Publik yang apabtla dibuka dan dibcrikan kepada Pemohon 
lnformasi Publik dapat mengganggu kcpentingan perlindungan hak atas 
kekayaan intelekrual dan perlindungan dari persa.ingan usaha tidak 
sehat; 

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan dibenkan kepada Pcmohon 
lnformasi Pub1ik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan 
negara, yairu: 
1) Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, tak.tik dan tekmk yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pcrtahanan dan keamanan 
negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran 
atau evaJuasi dalam kaitan dengan ancaman dan dalam dan luar 
negen; 

21 Dokumen yang memuat tentarig srraregi, intelijen, operasi, teknik dan 
taktik yang berkaitan dengan penyelcnggaraan sistem pertahanan dan 
keamanan negara yang meliputi ta.hap perencanaan, pelaksanaan dan 
pc:ngak.hiran at.au evatuasf 

3) Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan 
kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan 

keamanan negara eerta rencana pengembangannya; 
4) Gambar, peta, dan data tcntang situasi dan kcadaan pangkalan 

dan/atau instalasi m.iliter; 



5) Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain 
terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara rersebut yang 
dapat rnembahayakan kedaulatan Negara Kesaruan Repubhk 
Indonesia dan/ atau data terkait kerjasama militcr dengan negara lain 
yang disepakat:i dalarn perjanjian tcrsebut sebagai rahasia atau sangat 
rahasia; 

6) Sistem persandian negara; dan/atau 
7) sistern intelijen negara. 

d. lnformasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Jnfonnasi Publik dapat mcngungkapkan kekayaan alam Indonesia; 

c. lnformasi Publik yang apabrla dibuka dan dibcrikan kepada Pcmohon 
Informasi Publik, dapal merugikan ketahanan ekonomi nasionaJ: 
1) Rencana awal pembelian dan pcnjualan ma ta uang nasional atau 

asing, saham dan aset vital milik negara; 
2) Rencana awal perubahan nilai rukar, suku bunga, dan model opcrasi 

institusi keuangan; 
3) Rencana awal pcrubahan suku bunga bank, pinjaman pemcrintah. 

perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; 
4) Rencana awal penjualan atau pcmbclian lanah atau properti; 
5) Rencana awal investasi asing; 
6) proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga 

keuangan lainnya, dan/atau 
7) HaJ-haJ yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 

f. Infonnasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kcpada Pcmohon 
lnformasi Publik, dspat merugikan kepentingan hubungan luar negen: 
1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh 

negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 
2) Korespondensi diplomatik antarnegara; 
3) Sistern komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam 

menjalankan hubungan intemasional; dan/atau 
4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur atraregia Indonesia di 

luar negeri. 
g. Inforrnasi Publik yang apabila dibuka dapat mcngungkapkan isi akta 

otentik yang bersifat p:.-ibadi dan kemauan rerakhir ataupun wasiat 
scseorang. 

h. lnforrnasi Publik yang a pabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Infonnasi Publik dapat mengurigkap rahasia pribadi, yaitu: 
1) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; 
2) Rtwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan keschatan Iisak, dan 

psikis scseorang; 
3} Kondisi kcuangan, asct, pendapatan. dan rekening bank seseorang; 
4) Hasil-hasil evaluasi schubungan dengan kapabilitas, intclcktualit.as, 

dan rekomendasi kemarnpuan seseorang; dan/ a tau 
SJ Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang bcrkaitan dengan 

kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidik an nonformal. 
1. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan 

Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi 
Informasi atau pengadilan. 

j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. 
3. Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasa.J 32, Pasal 35, Pasal 36, dan 

PasaJ 37 Undang-Undang Nomor l l Tahun 2008 lcnt.ang Jnformasi dan 
Transaksi Elektronik sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016. 
Pasal 27: 
(1)  Setiap Orang dengan sengaja. dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

meat:ransmisikan dan/atau membuat dapal diakscsnya lnformasi 



Elektronik clan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kesusilaan. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tan pa bale mendistribusilcan clan/ atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakscsnya informasi 
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan 
perjudian. 

(3) Setiap Orang dengan sengaja clan tanpa hale mendistribusikao dan/ atau 
mentranmnisfkan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/ atau Dolrumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/ atau pencemaran name bail<. 

(4) Setiap Orang dengan sengaja dao tanpa hale meodistribusikan dao/atau 
mentransmisilcan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Jnformasi 
Elektronik dao/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatao 
pemerasan clan/atau pengancarnan. 

Pasal 29: 
•Setiap orang dengan sengaja dao taopa hale meogirimkan lnformasi 
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi aneaman la:kerasan 
atau menakut·nakuti yang ditujukan secara pn"badi." 
Pasal 30: 
(1) Setiap Orang dengan seogaja dao taopa hale atau melawan hulrum 

mengak:,es komputer dao/atau Sistem Elektronilc milik Orang lain 
dengan cara apa pun. 

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hale atau melawan hukum 
mengakse,i komputer dan/atau Sistem Elektronik dengen cara apa pun 
dengan tujuan untuk memperoleh lnformasi Elektronik clan/ a tau 
Dokumen Elektronik. 

(3) Setiap Orang dengao sengaja dan taopa hale atau melawan hukum 
meogakses komputer dan/ atau Sistem Elektronik dengen cara apa pun 
dengan melenggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem 
pcngamanan. 

Pasal 31: 
(1) Setiap Orang dengan seogeja dan tanpa hak atau melawao hukum 

melakukan intersepsi atau peoyadapao atas lnformasi Elektronik 
dao/atau Dokumen Elektronik de!arn suatu komputer dao/atau Sistem 
Elektronik tertentu milik Orang lain. 

(2) Setiap Orang deogan sengaja dan tanpa hale atau melawan hukum 
melakulcan intersepsi atas transmisi lnformasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di da!am 
suatu Komputer dao/atau Sistem Elcktronik tertentu milik Orang lain, 
baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang 
menyebabkan adanya perubahan, penghilangao, dan/ a tau penghentian 
lnformasi Elektronik dan/ atau Dolmmen Elektronik yang aedang 
ditransmis.ikan. 

(3) Kctentuao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) tidak 
berlaku terhadap intersepai atau penyadapan yang di1akukan dalam 
rangka penqy,kan huknm atas pe:rmintaan kepolisian. kejsksaan, atau 
institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang 
Undang. 

(4) Keteotuan lebih lanjut mengenai tata cara interaepsi sebagaimana 
dimalmud pada ayat (3) diatur deogen Undang·Undang. 

Pasal 32: 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan taopa hale atau melawan hukum 

dengan cara apapun mengubab, menambab, mengunmgi, melakukan 
transmisi, merusak, mengbilangkan, memindabkan, menyembunyikan 
suatu lnformasi Elektronik dao/atau Dokumen Elektronik milik Orang 
lain atau milik publik. 



(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
dengan cara apapun memindahkan atau memransfer Informasr 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sislem Elektronik 
Orang Jain yang tidak berhak. 

(3) Tcrhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat I l )  yang 
mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau 
Daku.men Elektronik yang bersifat rahasia mcnjadi dapat diakses oleh 
publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. 

Pasal 35: 
"Set.iap Orang dengan scngaja dan tanpa hak atau melawan hukum 
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pcngrusakan 
lnformasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar 
lnformasi Elektronik dan/atau Dokurnen Elektronik terscbut dianggap 
seolah-olah data yang ot.enlik." 
Pasal 36 
'Setiap Orang dengan scngaja dan tanpa hak atau rrtelawan hukum 
melakukan perbuatan sebageimana dimaksud dalam Pasal 27 sampar 
dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.• 
Pasal 37 
"Sctiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sarnpai dengan Pasal 36 di luar 
wilayah Indonesia. terhadap Sistcm Eleku-onik yang berada di wilayah 
yurtsdiksi Indonesia."' 

4. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Pasal 3 huruf d 
"menciptaka.n sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses unruk 
mendapatkan informasi" 

o. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 189 ayat 12) Undang-Undang 
Nomor 36 Tahura 2009 tentang Kcschatan 
PasaJ 7 

"Seuap Orang berhak untuk mcndapatkan informasi clan cdukasi tentang 
kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab." 
Pasal 8 

"Setiap Orang berhak memperolch infonnasi tcntang data kcschatan dirinya 
Lcrmasuk tindakan dan pengobatan yang telah rnaupun yang akan 
diterimanya dari tenaga kesebatan.• 
Pasal 168: 
( I )  Unruk menyelenggarakan upaya kcschatan yang efektif dan efisien 

diperlukan infonnasi kesehatan. 
(2) Jnformasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayet I l l  dilakukan 

rnelalui sistcm informasi dan melalui lintas sektor. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengcnai sistem infonnasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2J diatur dcngan Peraturan Pemcrintah. 
Pasal 169 
"Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat 
memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam 
meningkatkan de raj at kesehatan masyarakat."' 
PasaJ 189 ayat (2): 
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) bcrwena.ng: 
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta kcterangan 

ten tang tindak pidana di bidang kesehatan: 
b. rr:.elakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga mclakukan tindak 

pidana di bidang kesehatan; 

untuk 
upaya 



c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; 

d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/acau dokumen lain tentang 
tindak pidana di bidang kesehatan; 

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang kesehacan; 

r. meminta banruan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyrdrkan 
tindak pidana di bidang kesehatan; 

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang 
membukdkan adanya tindak pidana di bidang kesehatan. 

6. PasaJ 18, Pasal 20, Pasal 40, Pasal 4 1 ,  Pasal 42. dan Pasal 43 Undang 
Undang Nomor 36 Tahun 1999 ten tang Telekornunikasi 
Pasal 18: 

[L] Penyelenggara jasa telekomunlkasi wajib mcncatat/ mcrckam secara 
rinci pemakaian jasa telekornunikasi yang digunakan oleh pengguna 
telekomurukasi. 

(2) Apabila pengguna memcrlukan catatan/rckaman pemakaian jesa 
tclckomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayac {I). penyelenggara 
telekomunikasi wajib membcrikannya. 

3) Ketenruan mengenai pencatatan/ perekaman pcmakaian jasa 
telekomunikasi sebagarmana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Per'arurarr Pemeri.ntah. 

Pasal 20: 
·setiap penyelcnggara telekomunikasr wajib memberikan pnoritas 
pengiriman, penya1uran, dan penyampaian inforrnasi penting menyangkut: 
a. Keamanan negara; 
b. Keselamatan jiwa manusia dan harta benda; 
c. Bencana alam; 
d. Marabahaya, dan atau 
e. Wabah penyakit. 
Pasal 40: 
.. Setiap orang dilarang mclakukan kcgiatan pcnyadapan atas informasi yang 
disalurkan melaJui jari.ngan telekomunikasi dalarn benruk apapun." 
Pasal 41:  
"Dalam rangka pembuklian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi 
atas permintaan pengguna jasa telekornunikasi, pcnyelenggara jasa 

telekomunikasi wajib mclakukan kcgiatan perekaman pemakaian Iasrlrtas 
telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekornunikasi dan 
dapat melakukan pcrekaman infcrmaar sesuai dengan peraruran 
perundang-undangan yang bertaku". 

Pasal 42: 
(1) Penycleoggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang 

dikirim dan atau diterima oleh pclanggan jasa telekomunikasi melalui 
jasa telckomunikasi dan atau jasa tclckornunikasi yang 
diselenggarakannya. 

(2) Untuk keperluan proses pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi 
dapat mcrekam informasi yang dikirim dan atau ditcrima oleh 
penyelenggara jasa tclekomunilcasi serta dapat memberikan mformasr 
yang diperlukan atas: 
a. Permintaan tcrtulis Jak:sa Agung dan a tau Kepala Kepolisian Republik 

Jndonesia untuk tinda.k pidana tertcnru; 
b. Penn.intaan penyidik unruk tindak pidana tertcntu scsuai dengan 

Undang-Uodang yang berlaku. 
{3) Ketentuan mengenai tata cara pcnnintaan dan pemberian rekaman 

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 12) diarur dengan Peraruran 
Pemerin tah, 



Pasal 43: 
"Pernberian rekaman informasi oleh pcnyelenggara jasa telekomunikasi 

kepada pengguna jasa te!ekomunikasi sebagai.m.a.na dimaksud dalam Pasal 
41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran Pasal 40". 

7. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 
Dagang 
Pasal 2: 
"Lingkup perlindungan Rahasia Dagang mrliputi metode produksi, metode 
pcngolahan. metode penjualan, atau informasi Jain di bidang teknologi 
dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh 
masyarakat umurn". 

Pasal 3: 
a. Rahasia Dagang rnendapat perlindungan apabila infonnasi tersebut 

bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerabasiaannya 
melalui upaya sebagaimana mestinya. 

b. Informasi. dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya 
diketahui oleh pihak tertentu atau Lidak dikeLahui secara umuro oleh 
masyarakaL. 

c. Informasi clianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan 
infonnasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau 
usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan 
secara ekonomi. 

d. Inforrnasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para 
pihak yang mcnguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak 
dan patut. 

8. Aoalisis Fungsi Unil Kerja dalam Organisasi dan Job Description. 
Setclah melakukan idernifikasi terhadap kctentuan hukum yang menjadi 
bahan pertimbangan dalam pembuatan klasilikasi keamanan dan penentuan 
hak akses arsip dinamis, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 
fungsi unit kerja dalam organisasi dan analisis job description pada rnasing 
masing jabatan, 
I .  Analisis Fungsi Unit Kerja dalam Organisasi. 

Analisis fungsi unit kcrja dalam crganisasi dilakukan terbadap unit kerja 
yang menjalankan fungsi baik substantif rnaupun fasilitatif dengan lujuan 
untuk menentukan fungsi stralegis dalam organisasi. F'ungsi substantif 
atau utarna adalah kelompok kegiaLan utama suatu organisasi sesuai 
dengan urusan penyelenggaraan pemerinta.han. F'ungsi fasilitatif adalab 
kelompok kegiatan pendukung yang terdapat pada setiap organisasi 
misalnya sekretariat, keuangan, kepegawaian, dan lain-Jain. 
Contob arsip yang dihasilkan berdasarkan analisis fungsi substantif yang 
mempunyai nilai strategis bagi individu, masyarakat, organisasi, dan 
ncgara antara lain: 

a. Dalam struktur organisasi Kementrian Pertahanan ierdapat Sadan 
Sarana Penahanan. Salah satu fungsi Badan Sarana Pertaha.nan adalah 
di bidang pengelolaan sarana pertahanan antara la.in pengadaan jasa 
konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelayakan, kodefikasi 
materil, dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertabanan. 
Untuk kegiatan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, contoh arsip 
yang dihasilkan adalah ketersediaan suku ca.dang pcralatan pertahanan 
dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan analisis fungsi, arsip dari 
kegiatan tersebul dapat dipertimbangkan sebagai arsip rahasia, kareua 
kegiat.an tersebut mempunyai nilai stra.tegis bagi negara. 



b. Dalam sttuktur organisasi Kernenu-iaan Energi dan Sumher Daya Mineral 
terdapat Sadan Geologi. Salah satu fungsi Sadan Geologi adalah 
mengungkap potensi geo-resources (sumber daya geologi) yang tcrdapat di 
suatu wilayab. di Indonesia, seperti: migas, panas burni, mineral dan air 
tanah, serta potensi geologi lainnya. Dalam melaksana.kan fungsi 
tersebut, Badan Geologi mempunyai kegiatan pcmelaan terbadap polensi 
sumber daya geologi. Kegiatan terscbut mengbasilkan arsip berupa narna, 
luas wilayah, jumlah penduduk wilayah tersebut beserta peta. 
Berdasarkan analisis fungsi, ars1p dari kegiat.an tersebut dapat 
dipertimbangkan sebagai arsip ra..hasia, karena kegiatan tersebut 
mempunyai nilai strategis bagi negara. 

c. Salah satu unit organisasi di lingkungan Kementrian Komunikasi dan 
lnformatika adalah Direktorat Jenderal Aplikasi lnformatika. Salah satu 
fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi lnformatika adalah menjaga 
keamanan informasi. Arsip yang dihasilkan dari fungsi tersebut antara 
lain arsip yang berhubungan dengan daftar situs di internet terkait 
dengan jaringan teroris di Solo yang harus di.blokir sehingga arsip yang 
tercipta dari fungsi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai arsip 
rahasia, karena kegiatan tersebut Lerkait dengan keamanan nasional. 

Analisis Fungsi dari unit kerja dalam orgarusasi dapat digarubarkan dalam 
bagian se bagai beriku t: 

Contob arsip berdasarkan fungs, faailitatif yang rnempunyai nilai strategis 
bagi individu, masyarakat, organisasi, dan negara antara lain: 
a. Unit kepegawaian, dalam rangka melaksankan fungsi pembinaan 

pegawai, unit kepegawaian melaksanakan kegialan penyusunan 
personal file diantaranya meliputi disiplin pegawai, DP3, dan lain-lain. 
Arsip yang tercipta dari kegiatan ini dapat dipertimbangkan sebagai 
arsip rahasia karena mempunyai nilai bagi individu pegawai yang 
bersangkutan clan dapat menirnbulkan kerugian yang serius terhadap 
masaJah priuacy. 

b. Unit keuangan, dalam rangka melaksanakan salab satu fungsi yaitu 
pengelolaan perbendaharaan, diantaranya melakukan kcgiatan 
administrasi pembayaran gaji. Arsip yang dihasilkan 
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daftar gaji, daftar potongan gaji pegawai, dan la.in-lain vang dapat 
dipertimbangkan arsip rahasia karena mernpunyai mlai bagi individu 
pegawai dan dapat menimbulkan kerugian rang serius terhadap masalah 
privacy. 

2. Uraian Jabatan (Job Description) 
Selain analisis fungsi unit organisasi, pedu didukung adanya analisis 
sumber daya manusia sebagai penanggung jawab dan pcngclola rnelalui 
analisis job description. Job description (uraian jabatan) adalah suaru 
caiatan yang sisternaris tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan 
rertenru, yang diuraikan berdasarkan fungsi scbagaimana yang tercaruum 
daJam struktur organisasi. 
Ura.ian .Jabatan berbentuk dokumen fonnal yang bensi ringkasan tentang 
suaru jabatan untuk membedakan jabatan yang satu dengan jabatan yang 
lain dalarn suatu organisasi, Uraian jabatan disusun dalam suaru format 
yang terstruktur sehingga informasi mudah dipahami oleh setiap pihak yang 
berkaitan di dalam organisasi. Pada hakikatnya, uraian jabe tan rnerupakan 
hal yang penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu 
organisasi, dimana suatu jabatan dijelaskan dan diberikan batasan. 
Hal-haJ yang harus diperhatikan dalam Uraian Jabatan meliputi: 
a. ldentifikasi Ja·oatan, beriai informasi tcntang nama jabatan dan bagian 

dalarn suaru orga.nisasi; 
b. F'ungsi .Jabatan bensi penjelasan tentang kegiatan yang dilaksanakan 

berdasarkan struktur organisasi; 
c. Tugas-tugas yang harus dilaksa.nakan, bagian ini merupakan inti dart 

uraian jabatan: dan 
d. Pengawasan yang harus dilakukan dan yang diterima. 
Penyusunan uraian jabatan harus dilakukan dengan bark agar rnudah 
dimcngcrti, unruk itu diperlukan suatu proses tersrrukrur, yang dikenal 
dengan narna analisis jabatan. 
Analisis jabatan adalah proses untuk rnemahami suatu jabatan dan 
kemudia:n menuangkannya ke dalam format agar orang lain mengerti 
tentang suatu jabatan. Prinsip pendng yang harus dianut dalarn mclakukan 
analisis jabaran, yairu. 
a. Analisis dilakukan untuk mcmaharni tanggung jawab setiap jabatan dan 

kontribusi jabatan tcrhadap pencapaian hasil atau tujuan organisasi. 
Dengan analisis ini, maka uraian jabatan akan menjadi daftar tanggung 
jawab. 

b. Yang dianalisis adalah jabaran. bukan pemegangjabatan. 
c. Kondisi jabatan yang dianalisis dan diruangkan dalarn uraian jabatan 

adalah kondisi jabatan pada saat di.analisis berdasarkan rancangan 
strategi dan struktur organisasi. 

Dari analisis jabatan, dapat dilihat pejabat yang rnempunyai wewenang dan 
tanggung jawab terhadap tingkat/ dcrajat klasifikasi keamanan dan 
mempunyai hak akses arsip dinamis. Untuk itu, dapat digolongkan pcrsonil 
tertenru yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalarn pembuatan. 
penanganan, pengelolaan keamanan informasi dan diberi hak akses arsip 
dinamis. Penggolongan personil untuk menjamin perlindungan pengamanan 
informasi dan mempunyai hak akscs arsip dinamis terdiri dari penen.tu 
kebijakan, pelaksana, dan pengawas. Tanggung jawab tersebut, dapat 
di.uraikan sebagai berikut: 
a. Penenru kebijaka.n 

I) Menentukan tingkat/derajat k.lasifikasi kcamanan dan hak aksea 
arsip dinarnis; 

2) Memberik.an pertimbangan atau a1asan secara tenulis mengenai 
pengklasifikasian keamanan dan penentuan hak akses arsip dinamis: 



3) Menenrukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dan 
mempunyai kewenangan da!am mcngamankan infonnasi da1am arsip 
dinarnis yang telah diklasif.tkasikan keamanannya; dan 

4) Menuangkan kebijakan, dasar pertimbangan, dan sumber daya 
manusia yang benanggung jawab daJam suatu pedoman, petunjuk 
pelaksanaan, eteu petunjuk teknis. 

b. Pela.ksana kebija.kan 
1 I Memahami dan menerapkan klasifikasi kcamanan dan hak akses 

arsip dinamis sesuai dengan kewer.angan yang sudah ditetapkan; 
2] Mclaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan tingkat klaarfikaai 

keamanan dan hak akscs arsip dinamis sesuai dengan kewenangan 
yang telah ditenrukan; 

3) Merekam semua pelanggaran yang ditemukan; 
4J Melaporkan scmua Lindakan penyimpangan dan pelangga.ran. 
5) Menjamin bahwa irnplernentasi tingkat klasi.fikasi keamanan dan hak 

akses arsip dinamis telah dlkoordinaslkan dengan pejabat yang terkait 
secara tepat; 

6) Menjamin infor,nasi yang berada dalam kendali pejabat yang 
mempunyai wewenang dan canggung jawab terhadap tingkat 
klasifikasi keamanan dan mempunyai hak akscs arsip dinamis telah 
dilindungi dari kcrusakan fisik dan dari akses, perubahan, serta 
pemindahan ilegal bcrdasarkan standar keamanan; 

7} Mengident.iflkasi semua keburuhan dalam rangka menjamin 
keamanan informasi dan hak akses arsip dinamis yang terdapat 
dalam arsip yang telah dikJasifi.kasikan keamanannya 

c. Pengawas 
1) Menindaklanjuti pelanggaran dan penyimpangan yang ditemukan; 

dan 
2) Melaporkan semua dugaan pelanggaran dan pcnyimpangan kepada 

pcncntu kebija.kan. 
Conteh penggolongan personil dalam suatu organisasi unruk menjamin 
perlindungan keamanan infonnasi dan hak akses arsip dinamis adalah: 
a. Penenru kebijakan adalah pcjabat yang rnempunyai fungsi, tugas. 

tanggung jawab, dan kewenartgan kedinasan ke luar dan kc dalam 
instansi sepcrta: Pimpinan tertinggi sampai dengan eselon 2 pada 
instansi pemerintah pusa.t dan pemerintah daerah atau cselon 3 pada 
instansi setingkat Balai/UPT/Kantorj 

b. Pela.ksana kebijakan adalah pejabat pada unit kerja yang 
mclaksanakan fungsi dan rugas organisasi setingkat eselon 3 dan 4, 
seperti: Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat, Kepala 
Sub Bidang/ Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi pada pusat/ 
clirektorat/ biro; 

c. Pengawas adalah pejabat yang mempunyai fungsi dan rugas 
pengawasan, sepcrti: inspekcur/auditor pada inspektorat, pengawas 
intern pada Satuan Pengawas Intern (SPD. 

3. Analisis Risiko 
Setelah dilakukan analisis Iungei unit kerja dalam organisasi dan job 
description, kemudian dilakukan analisis risiko. Analisis risiko 

dipergunakan untuk memberikan pertimbangan terhadap pengklasifikasian 
keamanan dan hak akses arsip dinamis karena apabila diketahui oleh orang 
yang tidak berhak, kerugian yang dihadapi jauh lebih bcsar daripada 
manfaatnya. Risiko tersebut dapa1 berdampak terhadap kearnanan individu, 
rnasyarakat, organisasi. dan ncgara, 
Contoh: analisis risiko 
a. Arsip yang berhubu.ngan dengan ketersediaan peralatan pertahanan, 

seperti misalnya pembelian pesawat tempur dari luar negcri dan 



pernbelian senjata. Setelah dilakukan analisis risiko, hasil analisis 
menyimpulkan: 
l) Jik.a arsip tem.ang pembelian pesawat perang dan scnjata tersebut 

dibuka, maka risiko yang dapat timbul antara lain mernbahayakan 
potensi pertahanan negara. 

2) Jika arsip ditutup, maka kemungkinan risiko yang dapal timbul Lidak 
ada sehingga lebih baik dikatego:ikan rahasia atau sangat rahasia. 

Berdasarkan analisis risiko tersebut. kewenangan hak akses arsip 
dinamis hanya. terdapat pada penentu kebijakan sesuai dengan 
kewenangannya. 

b. Arsip yang berhubungan dengan potcnsi wilayah. Setelah dilakukan 
anaJisis risiko. hasil analisis menyimpulkan: 
1) Bila arsip diketahui publik, maka akan menimbulkan dampak 

pengeksploitasian potensi kckayaari ncgara oleh pihak yang tidak 
bertanggung jawab. 

2) Bila arsip dirutup kcmungkman ristko yang dapat timbul tidak ada 
sehingga lebih ba.ik dikategorikan rahasia atau sangat rahasia. 

Berdasarkan analisis risiko rersebut, kewenangan hak akses arsip 
dinamis hanya terdapat pada penenru kebijaka.n. 

c, Arsip rencana tata kota. 

1) Bila arsip dirahasia.k:an, maka kemungkinan risiko yang akan timbu! 
adalah disalahgunakan olch pejabat yang berwenang karena tidak ada 
konrrol dari masvarakat. 

2) Bila arsip diketahui oleh publik rnaka akar, ada kontrol dan koreksi. 
sehingga lebih baik dikategorikan scbagai arsip biasa dan dapat 
diakses oleh rnasyarakat. 

4. Penenruan Kategori Klasifikasi Keamanan 
Berdasarkan identifikasi ketencuan hukum, analisis fungsi unit kerja dalam 
organisasi dan job descnpzion serta analisis risiko, dapat ditentukan karegon 
klasifikasi keamanan, yaicu: 
a. Sangat Rahasla apabila diketahui oleh pihak yang tidak bcrhak dapat 

membahayakan kedaulatan negara, keuruhan wilayah Negara Kesaruan 
Republik Indonesia, dan keselamaran bangsa; 

b. Rahasia apabila diketahui oleh pihak yang tidak bcrhak dapat 
mengak.ibatkan ierganggunya fungsi pcnyelenggaraan negara, sumbcr 
daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. 
Apabi.1a informasi yang terdapat dala.m arsip bersifat sensitif bagi 
lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap 
privacy, keunrungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta mcrusak 
kemitraan dan reputasi; 

c. Terbatas apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 
mengakibatkan terganggunya pclaksanaan fungsi dan rugas lernbaga 
pemerintahan, seperti kerugian fmansial yang signifikan; 

d. Biasa/Terbuka apabila dibuka unruk umum tidak membawa dampak 
apapun terhadap kearnanan negara. 

Penenruan keernpat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan 
dengan kepentingan dan kondisi sctiap lembaga. Di suatu lembaga, 
dimungkinkan unru.k membuat sekurang-kurangnya 2 (dua) tingkat/dcrajat 
klasifikasi kearnanan arsip dinamis. Setelah dibuat tingkat kategori 
klasiftkasi keamanan arsip, selanjutnya dapat diruangkan dalam Daftar 
Arsip Dirramis berdasarkan klasifi..kasi kcamanan dcngan memperhallkan 
item-item sebagaimana diatur dalam BAB IV . 

• 



Prosed� penyusunan KJasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis, 
dapat digambarkan dengan bagan alur sebagal berikut: 

JdM,wika:sJ Kc:tcntuan Hukuru 

Anw.isi F'unGSi Unit h'.C:IJII Dalam 
OrW..'llsasi 

Analisis Resiko 

Peaes1tuan K.negod ID&st.alul•I 

Keuu.an.an: 
3.... Surl&M Rnhna1a 

b. Rahas.ia 
e. Terbatas 

d BUlSII/TCTbuka 

I 
I 

d Daft ar Kla!llfik.11.5.1 Kc1uua:1a.'l an Akscs 

l 
Termasu.t Anlp Katcs;ari )Qa.Ulk:ad 
K.•m•aea ; 

h'.ebutuhnn Pcnggu.ae 1erhadap A.""$p Tldu 
a Smlgat Rahas.i.a 

dcngnn katc.'SQn arsip TM'tmui9'/8:af;II ';> 
u Rliha.sm 

c, Trrbn1s..<1 

• •• • Pe0j;olongai, Hak Abes Anlp PciiJoloqan Rak Abe, AnJp Din.a.mis 
Otnamis: 

' 
! . Penentu h::cbijlOO'ln; I Pc-n.cntu �bijrllwn: 

ll. Pirnpin.m tingka: IC'rtll"'"AA). :1. Pimpinnn nngknt 1enmggi: 
b.Pimpinnn t1ngka1 unui IMtu tmgk,u b ?impman tingkat tinggi hi.aru ur.gkat 

di bawah pllll.piru:m Uilgknt .. b11wlU\ punpu,iu, unglo,,� 
1�w1: 1crtitlggi): 

c. Pimpman tingJan menengah c. Ptmpin:an w1y.JU 111enenKW1 
1. PeUlksana J..:ebijakan 2 Pt-Jaksana 1-'.cblJl\kan 
J. Pcngawas lntenlll/dcsttmal � l'r!tig11111ns 1n1t-nal/�k°"enH\I 
4. Publilt "' Pubhk 
5. Pcnegak Hukum 5 Pt-nr'wik Hukum 

lT ,T 

i .. lSlk�p F1Slk Ar:sJp 

5. Penggolongan Hak Meses Arsip Dinamis 
Berdasarkan identifi.kasi ketentuan hukum, anafists fungsi unit kerja dalam 
organisasi, analisis job description, analisis risiko, dan penentuan kategori 
klasifikasi keemanan, dapat ditentukan penggolongan peng,guna yang 
berhak mengakses terhadap arsip dinamis, yaitu: 
a Pengguna yang berhak di Iingkungan internal instansi 

1) Penentu Kebijakan mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh 
arsip yang berada di bawah ke-venangannya. dcngan ketentuan 
sebagai berikut: 
a} Pimpinan tingkat tertinggi mernpunyai kewenangan untuk 

mengakses seluruh arsip yang berada. di bawah kcwenangannya. 
b) Pimpinan tingkat tinggi (saru tingkar di bawah pimpinan tingkat 

tcrtinggi) rncmpunyai kcwenangan untuk mengakses seluruh arsip 



diant.aranya adaJah yang berada dibawah kewenangannya, nnrnun 

tidak diberikan hak akses untuk informasi yang tcrdapat pada 
pimpinan tingkat tertinggi dan yang satu lingkal dengan unit diluar 
unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin. 

c) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan tingkal 
tinggi) mempunyai kewenangan untuk mengakses selurub arsip yang 
berada di bawah kewcnangannya, namun tidak diberikan hak akses 
untuk informasi yang terdapat pada pimpinan tingkat. tertinggi , 
pimpinan tingkat tinggi, dan yang satu dngkat dengan unit diluar unit 

kerjanya kecuali telah mendapatkan izin. 
2) Pelaksana kebija.kan mempunya.i kewenangan untuk mengakses seluruh 

arsip yang berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi 
terbatas, rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat 
tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan tingkat menengah dan yang 
satu tingkat di atas dengan unit di luar unit kerjanya kecuali Lelah 
mendapalkan izin. 

3) Pengawas internal rnernpunyui kewenangan untuk mengakses seluruh 
arsip pada penciptn arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan 
internal sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan, scperti 
pengawasan yang dilakukan oleh lnspektorat Jenderal/ Inspektur Uta.ma 
Kementriaan/Lembaga dan Satuan Pengawas Internal (SP!) 

b. Pengguna yang berhak di Iingkungan eksternal instansi 
1) Publik mempunyai bak untuk rnengakses seluruh arsip dengan 

kalegori biasa/ lerbuka. 
2) Pengawas eksternal rnernpunyai hak untuk rnengakses seluruh arsip 

pada pencipta arsip daJam rangka melaksanakan Iungsi pengawasan 
ekstemal sesuai dengan ketenruan _peraturan perundang-undangan, 
seperti pengawasan yag dilakukan oleh Badan Pemeriksa Kcuangan 
(BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). 

3) Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada 
pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang 
sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan 
hukum. 

Dalam rangka pelaksanaan 
dinamis,pe.ngguna yang berhak 
tabel berikut: 

klasifikasi keamanan dan akses arsip 
untuk mengakses arsip dinamis sebagaimana 

a. Arstp Berklasifikasi Sangat Rahasia, hak akses diberikan kepada 
pimpinan terlinggi Iembaga dan yang setingkat di bawahnya 
apabila sudah diberikan izin, pcngawas internal/cksternal dan 
penegak huh-um. 

b. Arsip Berklasifikasi Rahasia, hak akses diberikan kepada pimpinan 
t:ingkat tinggi dan setingkat di bawahnya apabila sudah diberikan 
izin, pengawas inlemal/ekslemal dan penegak hukum. 

c. Arsip Berklasifikasi Terbatas, hak akses diberikan kepada 
pi.mpinan tingkat menengah dan setingkat di bawahnya apabila 
sudab diberikan izin, pengawas internal/ cksternal dan penegak 
hukum. 

Tabd l. Contob AnalislS Fua2s1 Unit Kena Dalam Or"'"'li..lSi 

No. Tingkal Klasifikos! Pencnm Pelnksnnu �nguwas Pubhk �negak liukmu 
Kmmannn dnn Aksrs KrbiJakar1 Kt-b!JnkBll Jrucmul/ 

Ek1:tcnud 

I. Bm . ..:1/ Tcrbukn 
., , , , ., 

2. Tcrbatas 
, 

. 

, , 

3. Rnhasla 
., 

. 

, 
. 

., 

4. San11:at RBhasia 
, 

. 

., 
. 

, 

. . . 



d. Arsip Berklasi.fikasi Biasa/ Terbuka, hak akses diberikan kepada 
semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan. 

6. Pengamanan Tingkal Klasifikasi 
Berdasarkan tingkat Klasiftkasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, maka 
pencipta arsip rnengacu ketentuan peraruran perundang-undangan 
melaksanakan pengamanan fisik arsip dinamis maupun informasinya sesuai 
dengan tingkat klasifikasi, antara lain dalarn penyimpanan dan penyampaian 
sebagai berikut: 

I .  Penyimpanan 
Penyimpanan dalam rangka penanganan fisik maupun infonnasi arsip 
dinamis sesuai dengan lingkat klasifikasi dapat dilakukan dengan 
memperhatikan media arsip. Pengaturan penggu.na arsip serta 
prasarana dan sarana sebagaimana bagan di bawah ini: 

Tabet 3. Tabet Pengamanan Arsip Dinarnis Sesuai Dengan Tingkat Klasifikasi 
Keamanan. 

N TINCKAT MEOIAARSIP 
e, KLA.Slt,11i.ASI ,., . l(om-1 Ano,,. Blcktmnik 

1.:,EAJ,IAN1'N 

""'• 
�llQ.UM rro.-,.na & ·�, ltrlgguna Praa.a.nuui & S..r.nio 

$nTA.IIA 

I ·-, """" .... ""'""""' """' 
Ba(:J(,up t«&m tcr.tur l'tlt11J&Ullil y•n, Tid•k �ttlulclln 

,....,, ... perl,J1U11lall t.laJ1 yang bcnl•I 1t1cmt1rlululn ur1111k 1ajuan l�ldan p!'llllllnllUI da.n � 

,,._.,"' dori pn1 .. ,.,..itan P'mulinlln airu,m ekaurrnaJ dan khuN1a 
lchuau•, ......... M�� dalAm l'lllnglta mleffllll ynn& 

..t.n intenull khuaua. meujamln u,10:-nuait.111UI mcmpuny•• hnk 
yao,:: 

=• 
,,_ 

mcmpunyai 

"""""""" 
' 

TcrblllH Ada pen,yarauin Dibf.lHi O,�lulum l.Rltck·up lt'Cana Lenum· I.Autenukaa1 I.AUtcnlikUl � 
dan P")Rdur ha.nyn unluk hm1p,al umulc PengUTUI (nmrna '2, lJlnglatli-langkah 
denpn penenlu pi:nyur,111u .. 11 utjuw1 p,t:muhh�ff penggun,i/ p,wswor Kt.llmanan denp:n 
membenlul.n eap kebijn\uui, png11m11.n IIUl1t:m dnlarn TD.ng.ka d ()penir1119 ,%wt,1rm kh\lllUa 
"11:RBATAS" 

i:=:;· ... ·•• 
menj11m111 autcnt,sn:aa ar.au ID dicitall lillllU 11pl1lc.o.ai kbU9llf 

poda Wiik an:,p enUll dBn a.-.ip 2...Pr.engauna•n 11111uk J Frnm,aUdan .. •lem 
dtaternol 2.fiJe.filc clektro11ilt. log 111 pll(l.11 11n,t1<,11 alatem H1U pn,.!Nldur- 

-n• !trrniaault clAIHlw ... J induYlduaJ �urdct11bi 
......... h1uua dilinduT>gj Ul!"Nldap U'llf'U .. 
hukum lcrhadap pcnggu,wu, 

1111cmal nlllu olel, 
... h.!,lt.nihak rlt111cm11I 

J 

-- 
I. Ada 

"""""' 
lob.ti amlll1 1 B4dc·UP IICCU1I tentur 1.llanya aUlfya111 

' 
t.Angk.al,. 

�1'11111U1n hanya drnpnak- untuk dnunjuk Ok'h ..,, ..... 

clan P"*fflut untuk y11na tcrbauia tujuan pcl'fflUJiltan ll!'ml!merinn arau lu11ma1U1n d.,,.,..,, 
111ha ... ,,.,,.,,'" s1ll(,em it.alum nmgka orpm:a11•1 dan o,-.:rrmg s,p,- 
,_. k.cb1jaQJ'I, mcnj11..a:11n 11.u1ent...i1u tingluu 1,1, ....... 111 

mcmbc:nlum ,...,..u -, d111uumya 11.tau aphko.si khu1u1J 
�, <Ou.ma! dan '2.F,1,,.f,J., deku,:,nilc, .rang dtlp11t '2. Plftnmlf 
"RA.Ii.ASIA" claltDrnal Jtcm,u.u.k daUl.bulll mcr,galulu 11.nul) 

- .-la r�1,: 
- 

Mrua dilindungi li,nr,cb\11 lllal<!m·..atr.m d.an 
anip ....... k l,:1twd11p penl!J!UMIIO 2.Au1en1il,ra., pl'tllll!dur·.,.,,.,.iUI' 

2. 'J'id,ok hu"um mlen •• 11 atau oleh p,,ncgt.rnir detcltai 1oerluod11p 

- ......... p{hak-pihnk ekst,:mal {I\IUNII pe.u,z.unA/ intrulli 
mdetaldan 

--· 
Fi-ti 

fl/'tip( IIIIIU II) -�h 

-- 
dllj:iUlll ,unrm untul< trH:�ndungi 

yang ;> l'enguna11n untuk kompulrr lltau .JllllltJIS" 
bcnotlill 

""� 
d11n •be• lcom!JUlC't lain 

rahaalli ,..,, )'""I 1K11tk 
1i.na)<a1 111c:cuilild ho.k 
111111...im,J untuk lffllng.,�11 

kom11u1cr aum _111nngan 

""" 
< Sal'lgal Ada O,blilt.11111 I 

°""""'" 
I 6aclM1p aa-am I..Aut.cnt.tku1 I Aut.cnt:tklllU MHV<!f 

l!;"hlltN P""'Y•n.,om han:,a . ....,_ \cnuu, "-:nguM {n"-ma 2 1.-ngklll,·lengka.\1 
danp�ur um ult y11n.1-.np,1 un1uk pcl'ngguna/ pouiw, lfoamamm d<m1J111 
ndta ... dal&)lll �ntu 11ma11. tuj...._., p:,111uhhan ,I �Ir� $ysn!'m khu•U• 
mcmbcnklln cnp Kcbij11Qn. ......... sialmi dalllm nm,:kn IUIU JO dl.(CHIII\ 111.au aplik.111 khu•u• 
6SAN0o\T �8""'•Sll.n, peneluaunan mc,11Ji1lm1n au1rn1l11,111111 '2 Pr.n.ggum,an l. �/fdan ma!nm· 
RAHo\Slo\ • P'ldi> dnn 1>c<,,ga1c J.=jalt alcJU �,, llfllUk {Q9 If! pub 11' .. Lcm M:r!M �UI 
liiulc lll"lllp Hukum 2. l'l:tlcnlp«n 'l,11iJe.fiic, clcku-on1k unglutt induv,,dua\ �urdclekai 

Keb!Ja'un {teon�k d.iu,l>u..,j !erhlWllp ,mru111,1 
•Mtja t,llf'UII Mru• dllindunci 
b,nlh terh111dap pcr!.8gl.trutan 

mtemal IIUIU clc.h 

p.halt·p•hak ckau!nu,I 



Catatan: 
Ketenruan tentang back up pada arsip elcktronik yang berlaku pada arsip dengan 
k.lasifikasi sangat rahasia mclipuu juga ketenruan yang berlaku pada arsip dengan 
ketentuan rahasia dan terbatas. Ketentuan tentang back up pada arsip elektronik 
yang berlaku pada arsip dengan klasifikasi terbatas dengan metode back up yang 
scsuai dengan tingkatan klasifikasi keamanan. 

2. Penyampaian 
Penyampaian daJarn rangka penanganan fisik maupun infonnasi arsip 
dinarnis sesuai dengan tingkat klasifikasi dapat dilakukan melah..i 
pengiriman yang diEndungi sebagaimana tabel di bawah mi: 

Tabel 4. Prosedur Pengtriman Infonnasi 
NO TINGKAT/ DER!\.JAT ARSIP KONVENSIONAL 

Kl.AS! Fl K.:O.SI 

I ARSIP ELEl,."TRONIK 

I. 

2. 

I 3 

I 

Biasa/Terbuka 

Terbatas 

I Rahasia 

ada 
rosedur khusus. 

Amplop segel. 

pcrsyaratan Tidak ada prosedur khust:s. 

· Apabila pesan elektrcmk 

I 
atau email berisi data 
tcntang lnfcrrnasl personal. 
harus meoggunakan 

I 
enkrrpsr. emarl .\ang diktnm 
dengan alamat khusus, 
pas.sword, dan lam-Iain. 

t Mcnggunakan wama kcrtas 
yang berbcda 

2. Dibert kode rahasta 

I 3. Menggunakan emplop dobr:I 
4.Am;,lop segel. stempel 

rahasra. 
5. Konftrmasi ta.nda tenma. 
6.Ha.rus duonrn melann orang 

yang sudah enben 

wewenang dan tn.nggung 
jawab terhadap 
pengendalian arsip.' 
dokumcn rah,nml 

4. Sangat Rahasia 

I 1. Mengguna kan warna kertas 
yang bcrbeda. 

2. Menggunakan nmplop dobcl 
bc.rscgcl. 

3. Audit JCJak umuk s.etiap 
tittk akses (rmsat: 
tandatangan) 

4. Harue dikrrirn melalu1 orang 
yang sudah diberi 
wcwenang dan tanggung 
jawab tcrhadap 
pcngcndalian 
arsip/dokumen rabas.a. 

I. llar-u s, ad1'l konfinnas1 dan 
pt-ncnma pcsen 
elcktroruk atau cmd.il. 

2 Mrnggunakar. pcrangkat 
)ang d1khususkan bag; 
peeen elektromk atau 
email rahasia. 

3. Menggunak..\" pcrsandran f 
etau knptografi 

4. Harns ada pelacakan 
akses infonnas1 uruuk 
suaru pcsan etektroru e 
atau email. 

Catalan: kecenruan yang bcrlaku pada arsip dengan klasi.fikasi sangat rahasia 
mcliputi juga kctentuan yang berlaku pada arsip dengan klastfikasr rahasra dan 
terbatas, Ketentuan yang ber'laku pada arsip dcngan klasifikasi rahasia melipuci 
juga ketentuan yang berlaku pada arsip dengan k.lasifikasi terbatas. 



BABIV 

DAFTAR ARSIP DINAMIS BERDASARKAN KLASIFIKASI KEAMANAN DAN !IKSES 
!\RS!i' DIN.A.MIS 

A. Fonnat Daftar Arsip Dinam.is Berdasarkan KJasifik.asi Keamanan dan Akses 
Arsip Dinamis 
Format Daftar Arsip Dinarms berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses 
Arsip Dinamis terdiri atas: nornor, kode klastfikast, jenis arsip, klasifikasi 
keamanan, hak akses, dasar pertimbangan, dan unit pengolah. 
Rincian lebih lanjut scbagai berikut: 

Daft.ar Arsip Dinamis 

A . D' d Ak k Kl ilika . K B d er asar an as l SJ eamanan an ·ses rSIP marrus 

No. j Kodc Jenis Arsip I Klasifikasi Hak Akscs Dasar Unit ' 

I K1asifikasi Kcamanan Pcrumbanzan Peneclah 

I l 2 3 4 5 6 7 

Pengcsahan: 
Ternpat, tanggaJ. bu!an, tahun 
Jabatan 
Tanda tangan pcjabat yang mengesahk.an 
Narna 

Kcterangan: 
1 .  Kolom "Nornor", diisi dengan nomor urut; 
2. Kolom "Kode Klasifikasi", diisi dengan kodc angka, huruf atau gabungan 

angka dan huruf yang akan berguna unruk mengintegrasikan antara 
pcnciptaan, penyimpanan, dan penyusutan a.rsip dalam satu kode yang 
sama schingga mcmudahkan pengelolaan; 

3. Kolom "Jenis Arsip" diisi dengan judul dan uraian singkal yang 
menggambarkan isi dari jems/seri arsip; 

4. Kolom .. K1asifi.kasi Keamanan", diisr dengan tingkat keamanan dari rnasing 
masing jcnis/seri arsip yaitu sangat rahasia, rahasia. terbatae atau 
biasa/ tcrbuka; 

c. Kolom "Hak A.kses", diisi dengan nama jabatan yang dapat melakukan 
pengaksesan terhadap arsip bcrdasarkan tingkat/ derajat klasrfikaai: 

6. Kolom dasar pe.rtimbangan, diisi dengan uraian yang menerangkan aJasan 
pcngkatcgorian arsip sebagai sangat rahasia, rahasia dan terbatas; 

7. Kolom unit pengolah, diisi dengan urut kerja yang benanggung jawab 
terhadap keselamatan dan keamanan fisik dan infonnasi arsip yang 
di.kategorikan sangat rahasia, rahasia dan terbatas. 

B. Prosedur Pembuatart Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikasi Keamanan 
dan Akses Arsip Dinamis. 

Langkah-Jangkah Pembuatan Da.Har Arsip Dinamis Berdasarkan Klasifikas1 
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sebagai berikut: 
I. Penentuan Klasifikasi Kearnanan dan Hak Akses, 

Penentuan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
a. Aspek ketentuan pcraturan perundang-undangan dan Nonna Standar 

Pedoman Kriteria masing-rnasing instansi; 
b. Hasil analisis fungsi unit kerja dan Job Description: 
c. Aspek analisis risiko: 



2. Percantuman Klasifikasl Keamanan dan Hak Alcscs pada kolom daftar. 
Hasil penenluan Klasifikasi Keamanan dan Hak Akscs Arsip Dinamis 
pada pencipta arsip dituangkan dalam kolom-kolom yang Lerdiri dar-i: 
nornor, kode klasifikasi, jeuis arsip, klasifikasi keamanan, hak akses 
dan dasar pertimbangan dan unit pengolah. 
Kode k.lasifikasi dicantumkan apabila sudah dirniliki. Apabila belum, 
perlu dilakukan analisis [ungsi untuk menentukan jenis arsip tanpa 
mengisi kolom kode klasifikasi. 

3. Pencantu.man dasar pertimbangan. 
Dasar pertimbangan dituangkan untuk mengetahui alasan rnengapa 
arsip dikategorikan pada tingkat/dcrajat k.lasifikasi keamanan sangai 
rahasia, rahasia dan terbatas, 

4. Menentuakan unit pengolah. 
Unit pengolah perlu dicanrumkan dalarn daftar guna mengclahui unit 
yag bertanggung jawab rerhadap keselamatan dan keamanan fisik dan 
informasi arsip yang dikategori.kan sangat rahasia, rahasia dan terbatas. 

5. Pengesahan oleh Pimpinan Organisasi. 
Pimpinan organisasi yang berwenang mengesahkan Daftar Arsip 
Dinamis berdasrkan kJasifikasi keamanan dan akses arsip adalah 
pimpinan pencipta arsip. 

BABV 
PENUTUP 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dilaksana.k.an 

oleh setiap pencipta arsip berdasarkan ketentuan sebagairnana dimaksud 
dalam pera.turan Ini, sehingga informasi dalam arsip dinamis dapat Lerlindungi 
secara fisik dan dari akses oleh pihak yang tidak berhak. 

S.istem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis rnerupakan 
pedoman pembuatan sislem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis bagi 
pencipta arsip disetiap lembaga pemerintahan daerah (Perangkat Daerah], 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat dan 
perseorangan dalam menge\o\a ars\p dan me\ayani pub\ik sesuai k.aidah 
kearsipan dan keteotuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar sctiap orang yang dapat mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupalen 
Barito Utara. 
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