
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN SUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR "Lb TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA 

SUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Menimbang a.	 bahwa kegiatan pengendalian arsip dinamis di Kabupaten 
Lampung Selatan perlu dilakukan secara efektif, efisien 
dan sistimatis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan 
pemeliharaan serta penyusutan arsip, berkenaan dengan 
hal tersebut dibutuhkan pengelolaan arsip dinamis; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan 
Bupati tetang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinas 
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja 
Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repuplik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

2.	 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152); 

3.	 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 diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4.	 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 



5.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 16); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 
SELATAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan. 
2.	 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten 

Larnpung Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 
3.	 Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Selatan. 
4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
5.	 Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung 

Selatan. 
6 .	 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
7.	 Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 
yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

8.	 Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu. 

9.	 Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan Zatau 
terus- menerus. 

10 . Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun. 
11. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar 

bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan 
tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

12 . Lembaga Kearsipan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas 
dibidang kearsipan. 

13 . Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 
da1am pelaksanaan furigei, rugae dan tanggungjawab dibidang pengclolaan 
arsip dinamis. 

14 . Unit Pengolah adalah Unit Kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan 
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 

15. Unit Kearsipan adalah Unit Kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai 
tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan. 

16. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dibidang kearsipan 
yang diperoleh me1alui pendidikan formal danlatau pendidikan dan 
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggungjawab 
melaksanakan kegiatan kearsipan. 



17. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan 
hukurn dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk 
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 

18. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang 
tersusun secara sistimatis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya 
sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, 
kesamaan jenis dan kesamaan masalah dari suatu unit kerja. 

19. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 
berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 
arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu 
jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

20. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, 
pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, penyerahan arsip statis 
kepada lembaga kearsipan. 

21. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara 
efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan 
pemeliharaan serta penyusutan arsip. 

22. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah 
Lembaga Kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang 
melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu 
kota Negara. 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan 
Be1anja Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

ORGANISASI KEARSIPAN 
Bagian Kesatu 
Unit Kearsipan 

Pasa12 

(1)	 Unit Kearsipan dibentuk pada setiap pencipta arsip. 
(2)	 Pencipta arsip bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kearsipan 

melalui sistem kearsipan daerah dan pelaksanaannya dilakukan oleh 
unit kearsipan pacta masing-masing pencipta arsip, 

(3)	 Pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a.	 Perangkat Daerah; 
b.	 Badan Usaha Milik Daerah; 
c.	 Sekolah; dan 
d.	 Kelurahan. 

(4)	 Unit kearsipan pada pencipta arsip memiliki tugas: 
a.	 melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari Unit pengolah di 

lingkungannya; 
b.	 mengolah arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi dalam 

kerangka sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan; 
c.	 melaksanakan pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya; 
d. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan Pencipta 

Arsip kepada Lembaga Kearsipan; 
e. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka 

penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya; 
(5) Unit Kearsipan mempunyai fungsi: 

a. pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya; 
b. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi; 
c. pemusnahan arsip di lingkungan lembaganya; 



d.	 penyerahan arsip statis oleh pimpman pencipta arsip kepada 
lembaga kearsipan;dan 

e.	 pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan 
kearsipan di lingkungannya. 

(6)	 Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) unit kearsipan menyiapkan rancangan 
kebijakan kearsipan untuk ditetapkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip. 

Pasal 3 

(1) Unit Kearsipan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan. 
(2) Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a.	 unitkearsipan I; 
b.	 unit Kearsipan II; 
c.	 unit Kearsipan Ill. 

(3) Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a , meliputi : 
a. unit tata usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Bagian 

Umum Sekretariat DPRD; 
b. unit tata usaha pada Sekretariat Dinas, Inspektorat, Badan, Rumah 

Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

(4) Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi: 
a.	 unit kerja yang melaksanakan tata usaha pada bagian-bagian pada 

Sekretariat Daerah dan Bagian Umum Sekretariat DPRD, selain 
Bagian Umum; 

b . unit tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis . 
(5) Unit Kearsipan III berada di wilayah jaringan Unit Pelaksana Teknis, 

antara lain Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak dan Pusat Kesehatan 
Masyarakat Pembantu. 

Pasa14 

(1)	 Unit Kearsipan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah berada di unit 
yang melaksanakan tata usaha. 

(2)	 Jenjang Unit Kearsipan Badan Usaha Milik Daerahdibentuk oleh 
Pimpinan BUMD berdasarkan kebutuhan. 

(3)	 Pembentukan, tugas dan tanggung jawab Unit Kearsipan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BUMD dengan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal5 

Unit kearsipan dilingkungan Sekolah dilaksanakan oleh tata usaha Sekolah. 

Pasal6 

(1) Unit Kearsipan di lingkungan Kelurahan, terdiri atas: 
a.	 unit Kearsipan I sebagai unit kearsipan Kelurahan yang dilaksanakan 

oleh unit tata usaha pada Sekretariat Kelurahan; 
b .	 unit Kearsipan II berada di unit tata usaha Badan Permusyawaratan 

Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. 
(2) Pembentukan, tugas dan tanggun jawab unit Kearsipan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Lurahdengan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Bagian Kedua 
Lembaga Kearsipan 

Pasal 7 

(1) Lembaga Kearsipan yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. 
(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud 

pacta ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban: 
a . melaksanakan pengelolaan arsip statis skala daerah yang diterima 

dari Perangkat Daerah, DPRD, Desa, SUMD, Sekolah, Perusahaan, 
Organisasi Politik,Organisasi Kemasyarakatan dan perseorangan; 

b. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 
10 (sepuluh) tahun yang berasal dari Perangkat Daerah dan DPRD; 

c. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip dilingkungan 
Pemerintah Daerah, BUMD, Kelurahan dan Sekolah. 

BABIII 
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal8 

(1)	 Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif dan 
arsip inaktif. 

(2) Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggungjawab pencipta arsip. 
(3) Pengelolaan arsip dinamis meliputi kegiatan: 

a . penciptaan arsip; 
b . penggunaan dan pemeliharaan arsip; 
c. penyusutan arsip. 

Pasal9 

(1)	 Pengorganisasian arsip dinamis aktif dibedakan dalam 3 (tiga) tipejmacam, 
yaitu: 
a. sentralisasi; 
b. desentralisasi; 
c. desentralisasi terkendali . 

(2)	 Sentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adalah 
penyimpanan semua arsip yang tercipta oleh suatu organisasi disimpan 
terpusat pada satu lokasi yang disebut Central File. 

(3)	 Desentralisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 
penyimpanan arsip yang tercipta, disimpan dimasing-masing unit kerja. 

(4)	 Desentralisasi terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
adalah penyimpanan arsip yang tercipta berada di masing-masing unit 
kerja dengan pengawasan dari unit kearsipan (terpusat). 

Bagian Kedua 
Penciptaan Arsip 

Pasal 10 

(1) Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a 
dilaksanakan dengan baik dan benar untuk menjamin rekaman kegiatan 
dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga menghasilkan arsip yang 
autentik, utuh dan terpercaya eesuai dengan ketentuan peraturan 
pe:rundang-undangan. 



(2)	 Penciptaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit 
pengolah dan unit kearsipan, meliputi kegiatan pembuatan arsip dan 
penerimaan arsip. 

(3)	 Pembuatan dan penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan tata naskah dinas, klasifikasi Arsip serta sistem 
klasifikasi keamanan dan akses Arsip. 

(4)	 Unit Pengolah bertanggungjawab terhadap autentisitas arsip yang 
diciptakan. 

(5)	 Tata naskah dinas, klasifikasi Arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan 
akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan 
Pencipta Arsip dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

Pasal 11 

(1)	 Pembuatan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus 
diregistrasi, 

(2)	 Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada pihak yang berhak 
secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman. 

(3)	 Pendistribusian Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan 
tindakan pengendalian. 

Pasal12 

(1)	 Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggap 
sah setelah diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima. 

(2)	 Penerimaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi 
oleh pihak yang menerima. 

(3)	 Arsip yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan 
kepada unit pengolah diikuti dengan tindakan pengendalian. 

Pasal13 

(1)	 Kegiatan registrasi dalam pembuatan dan penerimaan arsip harus 
didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan. 

(2)	 Unit pengolah dan unit kearsipan wajib memelihara dan menyimpan 
dokumentasi pembuatan dan penerimaan arsip. 

Bagian Ketiga
 
Penggunaan Arsip
 

Pasal 14
 

(1)	 Penggunaan arsip dinamis diperuntukkan bagi kepentingan pemerintahan 
dan masyarakat yang berhak. 

(2)	 Ketersediaan dan autentisitas arsip dinamis menjadi tanggungjawab 
pencipta ar-s'ip . 

(3)	 Pirnpinan unit pengolah bertanggungjawab terhadap ketersediaan, 
pengolahan serta penyajian arsip vital dan arsip aktif. 

(4)	 Pimpinan unit kearsipan bertanggungjawab terhadap ketersediaan, 
pengolahan dan penyajian arsip inaktif untuk penggunaan internal dan 
kepentingan publik. 

(5)	 Dalam rangka ketersediaan arsip untuk kepentingan akses, arsip dinamis 
dapat dilakukan alih media. 

(6)	 Penggunaan arsip dinamis dilaksanakan berdasarkan sistem klasifikasi 
keamanan dan akses arsip. 



Bagian Keempat
 
Pemeliharaan Arsip
 

Pasal 15
 

(1) Pemeliharaan arsip dinarnis dilakukan untuk menjaga keautentikan, 
keutuhan, keamanan dan keselarnatan arsip. 

(2)	 Pemeliharaan arsip dinarnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pemeliharaan arsip vital, arsip aktif dan arsip inaktif baik yang termasuk 
dalam kategori arsip terjaga maupun arsip umum. 

(3)	 Pemeliharaan Arsip Dinarnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 
tanggungjawab Pimpinan pencipta arsip. 

(4)	 Pemeliharaan arsip dinarnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui kegiatan: 
a. pemberkasan arsip aktif; 
b. penataan arsip inaktif; 
c. penyimpanan arsip; dan 
d. alih media arsip. 

Pasal16 

(1)	 Pemeliharaan arsip vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan program arsip vital. 

(2)	 Program arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me1iputi: 
a. identifikasi; 
b. pelindungan dan pengamanan; dan 
c. penye1amatan dan pemulihan. 

(3)	 Pemeliharaan arsip vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
tanggung jawab pimpinan Unit Pengolah. 

Pasa117 

Tata cara pemeliharaan arsip dinarnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan 
dengan Peraturan ini. 

BABIV
 
PENYUSUTAN ARSIP
 

Pasal 18
 

(1)	 Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 huruf c 
dilaksanakan oleh pencipta arsip berdasarkan JRA dengan memperhatikan 
kepentingan pencipta arsip serta kepentingan masyarakat, bangsa dan 
negara. 

(2) Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan: 
a. pemindahan arsip inaktif; 
b. pemusnahan arsip; dan 
c . penyerahan arsip statis. 

BABV
 
PEMBIAYAAN
 

Pasal 19
 

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini 
dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada masing-masing Perangkat 
Daerah. 



BABVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa120 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal '2-") ~ tv> 2019 

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal 2-? A--JvS~ 2019 

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

..i'REDY 8M 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAIIUN 2019 NOMOR 1.-6 



LAMPmAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR	 TAHUN 20 19 
TANGGAL:	 20 19 

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 

A. PEMBERKASAN ARSIP AKTIF 

1.	 Pemberkasan ars ip aktif, dilakukan terhada p arslp ya ng dibu a t dan 
diterima. 

2.	 Pemberkasan arsip aktif d ilaksanaka n berdasarkan klasifika s i arsip. 
3 .	 Pemberkasan arsip aktif menghasilkan tertatanya fis ik dan infonnasi 

arsip ser ta tersu sunnya daftar arsip aktif. 
4.	 Daftar arsip aktif terdiri atas daftar berkas dan daftar isi berka s . 
5.	 Daftar berkas paling sedikit memuat: 

a. unit pengolah; 
b. nomor berkas; 
c. kode klasifikasi; 
d . uraian in forma si berkas; 
e. kurun waktu; 
f. jumlah; dan 
g. keterangan. 

6 .	 Daftar isi berka s paling sedikit memuat: 
a. nomor berkas; 
b. nomor item arsip ; 
c. kode klasifikasi; 
d. uraian in formasi arsip; 
e. tanggal; 
f. jumlah; dan 
g. keterangan. 

7 .	 Unit Pengolah menyarnpaikan daftar arsip aktif kepada Unit Kearsipan 
paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. 

8.	 Pemberkasan arsip aktif dan pembuatan daftar a rsip aktif menjadi 
tanggung ja wab pim pina n Un it Pengolah. 

9.	 Prinsip Umu m Pemberkasan Arsip Aktif: 
a.	 bentuk berkas harus self indexing yang berarti susunan berkas 

tertata sedemikian rupa sehingga berkas akan dapa t rnenunj ukka n 
apa dan dimana berkas-berkas tersimpan; 

b.	 Arsip-arsip yang merupakan bagian-bagian langsu ng dari sa tu 
persoalan diberkaskan menjadi satu berkas b aik surat masuk 
rnaupun sura t keluar den gan masalah yang sarna; 

c.	 Pemberkasan arsip bertujuan untuk memu da hkan dalam 
pengelompokka n dan penemuan kembali arsip; 

d.	 Arsip dapat di berka skan baik berdasarkan sistem angka (nu merik), 
sistern a bjad (alphabet), sistem masalah (su bjek) m au pun sistem 
geografis, ya itu : 
1) Arsip yang pemberkasannya berdasarkan sistem angka (n u m erik), 

antara lain: Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Rekam 
Medis; 

2) Arsip yang pemberkasannya berdasarkan siste rn a bjad (alph abet), 
antara lain per son al file; 

3) Pemberkasan dengan sistem rnasalah didasa rka n pada 
fungsijkegiatan jtransaksi organisasi; 

4 ) Arsip ya ng pemberkasannya dengan sistern geogra fis, antara lain 
arsip layanan kependudukan. 



10.	 Prosedur Pembe rkasan arsip aktif 
a.	 mengelompokkan arsip berdasarkan masala h , sub masa lah, dan sub 

sub ma salah; 
b.	 meneliti arsip tersebut apakah sudah diberi disposisi simpa n ata u 

belum; 
c.	 menentu kan klas ifikas i bagi arsip yang belu m jelasJ belu m tercantum 

klasifikasinya ; 
d.	 menyia pkan tunju k silang bagi arsip yang mempu nyai lebih dari satu 

masalah; 
e.	 penggunaan da n penempatan sekat: 

1) Pokok Masalah menggunakan sekat pertama dengan tab di sebelah 
kiri dalam filing cabinet; 

2) Sub Masalah menggunakan sekat kedua dengan tab d item pa tkan 
sebelab kanan tab sekat pertama; 

3) Sub-Sub Masalah menggunakan sekat ketiga dengan ta b 
ditempatkan disebelah kanan tab sekat kedua. 

f.	 penggunaan dan penem patan Map Gantung: 
1) pemberian ti tle Zindeks pada tab map gantung sebagai tanda 

pengen al arsip yang ada didalamnya; 
2) satu map gantung hanya untuk menyimpan satu berkas; 
3) a pa bila volume arsip sangat banyak dapat digunakan map gantung 

lain dengan klasifikasi yang sarna dan di beri nom or urut denga n 
angka romawi; 

4) Arsip d is impan dengan posisi searah dengan map gantu ng; 
5) kop surat berada dibagian tepi sebelah kanan sehingga apabila 

map gantun g dibuka kode dan nomor u rut bisa d ibaca ; 
6) map gantung yang berisi arsip harus diletakkan tegak lurus 

dengan tab disebelah kanan dan menghadap ke depan; 
7) u rutan penyimpanan map gantung harus sesuai denga n u rutan 

klasifikasi arsip. 
11.	 Forma t Oaftar Berkas Arsip: 

DAFTAR BERKAS 

Unit Pengolah 1) 

Nomor 
Berkas-: 

Kade 
Klas ifika siu 

Uraian 
Infonnasi 
Berkas-n 

Kurun 
WaktuS) 

.Jumlah'» KetJI 

8)........ .. ...... ... ,	 .
 
Kepa la ,9 ) 

tanda tangan 

Nama Lengkap 10) 

Pangkat 

NIP .. 



Petunjuk Pengisian: 
1) Dii si nama Unit Pengolah Arsip 
2) Diisi nomor urut berkas 
3) Diisi kode kl a s ifika s i arsip 
4) Diisi informasi berkas secara ringkas dan lengkap 
5) Diisi kurun waktu arsip 
6) Diisi banyaknya arsip 
7) Oiisi informasi spesifik yang belu m tersedia 
8) Oiisi tempat dan tanggal pembuatan daftar berka s 
9) Oiisi nama Un it Pengolah pada Pencipta Arsip 
10)Diisi nama lengkap pimpinan Unit Pengolah dengan gelar, pangkat 

dan NIP 
12. Format Oaftar lsi Berkas : 

DAFTARISIBERKAS 

Unit Pengolah 1) 

Nomor 
Berkas 2) 

Nomor 
Item 

Arsip 3 ) 

Kode 
Klasifikasi 

4 ) 

Uraian 
Informasi 

Arsip 5) 

Tanggal e Jumlah 7) Ket. 8) 

9) . . . .. . . . . .. .. .. . . . ., .
 

Kepala 10) 

Tanda Tanga n 

Nama Lengkap 11) 

Pan gka t 

NIP . 

Petunjuk Pengisian:
 
1) Oiisi nama Unit Pengolah Arsip
 
2) Diisi nomor u rut berkas
 
3) Diis i nomor item arsip
 
4) Oiisi kod e klasifikasi arsip
 
5) Diisi informasi berkas secara ringkas dan lengkap
 
6) Diisi tanggal arsip
 
7) Oiisi banyaknya arsip
 
8) Diisi informasi spesifik yang belum tersedia
 
9) Oiisi tempat da n tanggal pembuatan daftar berkas 
10) Diisi nama Un it Pengolah pada Pencipta Arsip 
11) Oiisi nama lengkap pimpinan Unit Pengolah dengan gelar, pangkat 

dan NIP 



B. PENATAAN ARSIP INAKTIF 
1. Umum 

a.	 Penataan arsip inaktif, d ilakuka n berdasarkan asas asal usul dan asas 
a turan asli . 

b . Penataan arsip ina ktif dilaksanakan melalui kegia ta n :
 
1) pengolahan informasi arsip menjadi daftar arsip inak t if;
 
2) pengaturan fis ik arsip.
 

c.	 Daftar arsip in a ktif, paling sedikit memuat:
 
1) pencipta arsip;
 
2) unit pengolah;
 
3) nom or ars ip;
 
4) kode klas ifika s i;
 
5) uraian infonna s i arsip;
 
6) kurun waktu;
 
7) jumlah; dan
 
8) keterangan.
 

d.	 Penataan arsip inaktif da n pembuatan da ftar a rs ip inak tif menjadi 
tanggungjawab pim pina n Unit Kearsipan . 

2.	 Pengolahan in formasi arsip menjadi daftar arsip inaktif 
Kegiatan pengolahan infonna si arsip menjadi daftar arsip inaktif merupakan 
kegiatan pengolahan fisik arsip menjadi infonna si yan g m elipu ti kegia tan 
sebagai berikut: 
a.	 untuk arsip inaktif tidak teratur, dilakukan pro ses pengola h a n seba ga i 

berikut: 
11 identifikasi arsip inaktif tidak teratur; 
2) pemilahan antara arsip dan non arsip; 
3) m elakukan rekonstruksi arsip yaitu kegiatan mengemba lika n penataan 

arsip sesua i dengan konteks penataan aslinya; 
41 pemberkasan arsip, yaitu pen a taan arsip tidak secara lembar per 

lem bar, melainkan dalam ben tu k kelompok atau berkas arsip baik 
pemberkasan berda sa rkan kesamaan jen is [series), kesam a an kegiatan 
(dossier), mau pu n kesamaan masalah (rubrik); 

51 arsip yan g su da h diberkaskan baik secara series, dos sier , maupun 
rubric, dicatat secara lengkap dalam kartu deskripsij kartu fisc hes 
yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) hal antara lain: bentuk 
redaksi, u ra ia n informasi arsip, kurun waktu arsip, tingka t kea s lia n , 
bentuk luar meliputi jum lah, dan keterangan kondis i fis ik arsip; 

61 manuver kartu deskripsi jkartu fisches dan fis ik arsip dala m rangka 
mengelompokkan arsip ke dalam urutan kode klasifikasi arsip dan 
kurun waktunya secara kron ologis ; 

7) penomoran defin itif pada ka r tu deskipsi; 
8) memberikan nomor pada sampul arsip sesuai nomor pada kartu 

deskripsi; 
91 penyusunan daftar arsip inaktif. 

b.	 untuk arsip inaktif teratur, d ilakuka n proses pengolahan sebagai berikut: 
1) pemeriksaan daftar berkas arsip yang sudah memasuki masa inaktif 

berdasarkan jadwal retensi arsip; 
2) pengelompokan arsip dan penomoran definitif arsip yang sudah 

memasuki masa inaktif;
 
3) penyusunan daftar arsip inaktif.
 

3.	 Pengaturan fisik Arsip 
Keg:iatan pengatura n fisik arsip adalah kegiatan menata ars ip-a rs ip inaktif 
meliputi langkah-lan gkah sebagai berikut: 
a.	 Memasukkan arsip yang sudah bernomor secara berurutan ke dalam boks 

arsip; 
b.	 Pemberian la bel pacta boks ars ip ; 



c.	 Penataan boks arsip ke dalam rak-rak arsip secara lateral dimu lai dari kiri 
bawah; 

d . Pernbu atan peta loka s i penyimpanan arsip sesuai dengan prinsip asal 
usul / unit pengolah. 

4 . Format Kartu Deskrip si (Phisis) 

INSTANSI 1 
) NOM OR 

Bulan/Tahun penciptaan 2) 

Sementara 8): 

Bent ul< Redal<si 10\: 

Definit if 9): 

Jumlah 3) Uraian Masalah 11 ): 

Keterangan 4 ) 

Baik/Rusak/. .. 
Tingkat Perkembangan 5) 

Asli/ Copy/... 
Nasib akhir 6) 

Paraf 7) 

Petuniuk pen gisian: 

1) Diisi Pencip ta a rs ip 

2) Diisi bulanj tahun arsip tercipta 

3) Diisi berapa jumlah arsipnya (contoh: Item,series,berka s) 

4) Diisi kon disi arsip 

5) Diisi tingkat perkembanga n arsipnya 

6) Diisi nasib akh ir arsip berdasarkan JRA 

7) Paraf yang men gis i lembar deskripsi 

8) Diisi nomor u rut sementara sebelum manuver 

9) Diisi nomor u rut yan g sudah pasti setelah man euver 

10) Diisi bentuk redaksi arsipnya (contoh: SPJ, Laporan, Nota Dina s, dll] 

11) Diisi Uraian in fonnasi arsip 



5.	 Format Oaftar Arsip In aktif 

OAFTAR ARSIP INAKTIF 

Nama Pencipta Arsip 1)
 

Nama Unit Pengolah-l
 

No. 

3) 

Kode 

Klasifikasi 4) 

Uraian Informasi Arsip 

51 

Kurun 

Waktu 6) 

Jum lah 7) Ket. 8) 

Kalianda,	 9) 

Kepala	 10) 

tanda tangan 

Nama Len gka p 1 1) 

Pa n gkat 

NIP	 . 

Petunjuk Pengisia n : 
1) Oii.si nama Pencipta Ars ip 

2) Diisi nama Un it Pen golah pada Pencipta Arsip; 

3) Diisi nomor urut arsip 

4) Diisi kode klasifikasi arsip 

5) Diisi informasi a rs ip secara rin gka s dan len gkap 

6) Diisi tahun pen cipta an arsip 

7) Oiisi banyaknya arsip dalam satuan lembar, berkas, bundel , keping, da n 

sebagainya 

8) Dii.si informasi spesifik yang belu m tersedia 

9) Oiisi tempat dan tanggal pembuatan daftar arsip ina ktif 

10) Oiisi nama Unit Pen golah pada Pencipta Arsip 

11) Diisi nama lengka p pimpinan Unit Pengolah dengan gelar, pan gkat da n NIP 



C. PENYIMPANAN ARSIP 

1.	 Penyimpan an ars ip dilakukan terhadap arsip akt if dan inaktif yang 
sudah didaftar dalam daftar arsip. 

2.	 Penyimpanan ars ip aktif menjadi tanggun g jawa b pim pinan Unit 
Pengolah. 

3 .	 Penyimpanan ars ip inaktif menjadi tanggung jawa b kepala Un it 
Kearsipan. 

4.	 Penyimpanan ars ip aktif dan inaktif dilaksanakan untuk m enjamin 
keamanan fisik dan informasi arsip selama jangka waktu penyimpanan 
arsip berdasarkan JRA. 

D.	 ALIH MEDIA ARSIP 

1.	 Alih media a rsip dapat dila kuka n dalam rangka ketersediaan arsip 
untuk kepentinga n akses terh ad a p arsip dinamis. 

2.	 Alih media arsip dapat d ilaku kan dalam rangka pem elih a raan Ars ip 
Dinamis. 

3.	 Alih media arsip dilaksan akan dalam bentuk dan med ia apapun sesuai 
kemajuan tekn ologi inforrnasi dan komun ikasi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

4 .	 Dalam m ela ku kan alih media arsip pimpman Pencipta Arsip 
menetapkan kebijakan a lih media arsip. 

5.	 Alih media ars ip dilaksanakan dengan memperhatikan kondis i arsip dan 
nilai inforrnasi. 

6.	 Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan u n tuk kepentingan hukum 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7 .	 Alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan Pencipta Arsip dengan 
memberikan tand a tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 
dengan arsip has il alih media. 

8 .	 Pelaksanaan a lih media di lakuka n dengan membuat beri ta acara yang 
disertai den ga n daftar ars ip yang dialihmediakan. 

9.	 Berita acara alih media arsip dinamis paling sedikit memuat: 
a.	 waktu pelaksa naan; 
b.	 tempat pelaksana an ; 
c.	 jenis media; 
d. jumlah ars ip ; 
e.	 keterangan proses alih media yang dilakukan; 
f.	 pe1aksana; da n 
g.	 penandatangan oleh pimpinan unit pengolah da n/atau unit 

kearsipan. 
10.	 Daftar arsip dinamis yang paling sedikit memuat: 

a.	 unit pengolah; 
b.	 nomor u rut ; . . . 
c.	 jerus arsip; 
d. jumlah arsip ; 
e.	 kurun waktu; dan 
f.	 keterangan. 

11. Pelaksanaan a lih media arsip dinamis ditetapkan oleh pim pin an 
Pencipta Arsip. 

12 , Arsip hasil alih media dan hasil cetaknya merupakan alat bu kti yang 
sah sesuai den gan ketentuan peraturan perundang-u ndangan. 



13. Format Beri ta Acara Alih Med ia Arsip Dinamis : 

BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP DINA MIS
 

NOMOR: .
 

Pa d a hari ini tanggal b u la n tahun yang bertanda 

tangan di bawah ini: 

Nama . 

NIP 

Jabatan 

Pangkat / Gol : . 

Unit Kerja . 

Telah melaksanakan a lih media arsip dinamis sebaga i berikut: 

No. 
Waktu 

Pelaksanaan 

Tempat 

Pelaksanaan 

Jenis 

Arsip 

.Jumlah 

Arsip 

Proses 

Alih 

Med ia 

Pelaksana 

Demikian Berita Acara ini dibu a t dengan sesun gguhnya dalam ran gkap 2 

(dua) untuk dipergun akan sebaga imana mestinya. 

Kepala Unit Pengolahj Kearsipan 

Nama 

Pangka t 

NIP 

14 . Format Daftar Arsip Dinamis yang Dialihmediakan 

DAFTAR ARSIP DINAMIS YANG DIALI HMEDIAKAN
 

UN IT PENGO LAH ARS IP : . , 1)
 

NO.2) Jenis Arsip 3) Jumlah Arsip 4) Kurun Waktu 5) Keterangan 6) 

Kalianda , 7) 

Kepala 8) 

Nama?' 

Pangka t 

NIP .. 



Petu nj u k Pengisian:
 

1) Diisi nama Un it Pengolah pada Pencipta Arsip
 

2) Diisi n omor urut 

3) Diisi j en is arsip dinamis yang dialihmedikan 

4) Diisi jumlah arsip yang d ial ihmediaka n 

5) Diis i kurun waktu arsip 

6) Diisi informasi spesifik yang belu m tersedia 

7) Diisi tem pa t dan tangga l pem bu a tan daftar arsip inaktif 

8) Diisi nama Unit Pengolah 

9) Diis i nama lengkap pimpman Unit Pengolah den ga n gelar, pan gkat 

dan NIP 

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN 


