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KATA PENGANTAR 
 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya, buku panduan ringkas kearsipan mengenai 

“Pengelolaan Arsip Inaktif” telah selesai dikerjakan. Keberadaan buku ini adalah 

salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan kegiatan aktualisasi dan 

habituasi dalam pendidikan Latihan Dasar CPNS 2019, yaitu untuk menghasilkan 

karya atau produk yang berguna bagi instansi penulis untuk menyelesaikan suatu 

isu utama. Isunya sendiri adalah kurangnya pengelolaan arsip inaktif di pemerintah 

desa, salah satunya mengenai pengelolaan arsip inaktif di desa. Pengelolaan arsip 

inaktif itu penting karena menjaga arsip agar tidak rusak maupun hilang, selain itu 

terselenggaranya sistem penyimpanan dan penemuan kembali yang efektif dan 

efesien. Oleh karena itu adanya buku panduan ini, diharapkan dapat membantu para 

aparat pemerintah desa untuk mampu pengelolaan arsip inaktif dengan lebih baik 

serta optimal agar administrasi arsip berjalan sesuai kaidah yang berlaku. 

Terwujudnya buku panduan ini tidak lepas dari peran berbagai pihak yang setia 

memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan bagi penulis dengan baik. Oleh 

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi 

Jawa Tengah; 

2. Kepala BKD Kabupaten Banjarnegara 

3. Bapak Doni Sutrisno, ST.MM, selaku Kepala Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan penulis 

kesempatan untuk melakukan kegiatan aktualisasi; 

4. Bapak Budi Hartono, A.Md. selaku Kasi Pelayanan, Pengawasan dan 

Dokumentasi yang telah menjadi Mentor penulis dan telah banyak 

memberikan masukan dan arahan unutk menjalankan kegiatan 

aktualisasi; 

5. Rekan kerja dan teman-teman penulis yang telah membantu kegiatan-

kegiatan penulis selama aktualisasi; serta 

6. Aparat pemerintah desa Gemuruh Kabupaten Banjarnegara yang mau 

bekerjasama dengan penulis untuk menjadi objek kegiatan aktualisasi. 
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 Penulis menyadari buku panduan ini masih jauh dari kata sempurna. Maka 

dari itu, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik dan saran dari para 

pembaca demi kesempurnaan karya ini agar dapat disusun dengan baik. Semoga 

buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

      Banjarnegara,  02 November 2019 

 

 

        Penyusun 
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BAB I 
PENGANTAR TENTANG ARSIP 

 

A. Pengertian Arsip 

  Apa yang terlintas pertama kali di pikiran pembaca ketika mendengar 

kata arsip? Tumpukan berkas yang tidak terpakai dan berdebu? Benda-benda 

sejarah? Tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar juga. Selama ini, 

beberapa orang masih  meremehkan arsip dengan menganggapnya kertas yang 

tidak berguna ketika sudah lewat batas waktunya atau dokumen yang sudah 

berdebu.  Padahal, arsip yang tercipta ini dapat berguna sebagai sumber 

informasi dan merupakan bukti dari suatu aktivitas dan/atau transaksi yang 

pernah terjalin antara individu/organisasi dengan pihak lain. Arsip juga 

merupakan tulang punggung dari manajamenen pemerintahan dan 

pembangunan, perumusan kebijakan, bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan 

aparat, serta alat bukti yang sah di pengadilan, yang nantinya akan menjadi 

memori kolektif dan jati diri bangsa serta warisan nasional. Maka dari itu, arsip 

perlu dipelihara dan dilestarikan (Widodo, 2010:63-67 dan Utomo, 2012: 1-2).  

 Arsip bisa berupa berkas yang merupakan kesatuan dokumen yang 

terdiri dari 1-10 hingga ratusan dokumen yang mengandung data atau suatu 

masalah yang merupakan suatu hasil kegiatan. Arsip bisa juga berupa naskah 

dinas penting, rekaman suara, peta, foto, dan apapun yang tercipta dan memuat 

informasi penting. Arsip perlu diperhatikan karena dapat berguna untuk 

kepentingan generasi yang akan datang, terutama mengenai bukti-bukti nyata, 

benar, dan lengkap mengenai kehidupan Bangsa Indonesia di masa lalu, 

sekarang, dan yang akan datang. Oleh karena itu, arsip harus dijaga dari 

perusakan, pengubahan, pemalsuan, korupsi, dan penghapusan.  (Utomo, 2012: 

1-2) 
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 Pengertian arsip secara legal dapat dilacak dari beberapa peraturan 

yang ada di Indonesia, antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kearsipan 

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga 

Negara dan Badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun 

baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan; 

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan swasta 

dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam 

keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan 

kehidupan kebangsaan. 

 

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan : 

Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.   

  Secara ringkas, arsip harus memuat empat unsur, yaitu benda (adanya 

rekaman kegiatan atau peristiwa), aktivitas (membuat dan menerima rekaman, 

mengklasifikasikan, menyimpan, hingga melayani masyarakat pengguna arsip), 

pelaku (aktor yang merekam), dan konteks (melaksanakan aktivitas di dalam 

kehidupan bermasayarakat, berbangsa, dan bernegara). Tidak adanya salah 

satu unsur tersebut mengakibatkan tidak adanya arsip  (Gunarto, 2010:40). 

   Arsip memiliki dua jenis, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip 

dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta 

arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis 

meliputi: 
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o Arsip vital adalah arsip yang keberadaanya merupakan persyaratan 

dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat 

diperbarui dan tidak dapat tergantikan apabila rusak atau hilang; 

o Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi 

dan/atau terus menerus; 

o Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah 

menurun. 

   Sementara arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip 

karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensi/penyimpanannya, 

dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau 

lembaga kearsipan. Pengelolaan arsip statis meliputi: 

o Akuisisi arsip statis; 

o Pengolahan arsip statis; 

o Preservasi arsip statis; 

o Akses arsip statis. 

 

B. Tujuan dan Fungsi Arsip 

 Tujuan penyelenggaran kearsipan sebagaimana tercantum di Undang-

undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah:   

 Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 

negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta 

ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;  

 Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat 

bukti yang sah;  

 Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan 

arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

 Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan 

rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan 

terpercaya;  
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 Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem 

yang komprehensif dan terpadu; 

 Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti 

pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara;  

 Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, 

budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; 

dan  

 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya 

 

Selain itu, ada tiga fungsi pokok dari peegunaan arsip, yaitu (Gunarto, 

2010: 42-44) 

 1. Sebagai bukti 

Manakala arsip dapat digunakan oleh penciptanya sendiri untuk 

membuktikan sesuatu kepada pihak lain atau pengadilan jika terjadi 

persengketaan, dan kepentingan-kepentingan lain yang bersifat langsung 

 

 2. Sebagai memori kolektif 

Terdapat sekumpulan arsip atau banyak kegiatan dari individu-individu 

atau organisasi-organisasi yang dikelola sebagai rekaman masa lalu, untuk 

kepentingan masa kini dan mendatang. Maka, tentu arsip perlu dijaga, 

sehingga nantinya  terjadi transfer informasi berkelanjutan dari generasi ke 

generasi. 

 

3. Sebagai pembentuk hak, kewajiban, dan kekebalan antara warga negara 

dan pemerintahnya.  

Fungsi ini berkaitan dengan arsip yang tercipta karena adanya 

transaksi antara beberapa pihak. Misalkan ketika sebuah perjanjian, akta, 

ijazah, surat keputusan, sertifikat kepemilikan tanah,  peraturan, atau arsip-

arsip lain yang sejenis diciptakan, sesungguhnya di balik itu lahir sebuah 

pengakuan yang berkekuatan hukum, bahwa individu yang disebut di 
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dalamnya memiliki hak dan kewajiban, bahkan kekebalan sesuai aturan 

hukum yang berlaku  

C. Kegunaan & Urgensi Arsip di Pemerintahan 

   Prinsip dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(Good Governance) diantaranya adalah adanya transparansi dan akuntabilitas. 

Transparansi di sini adalah transparansi informasi dalam hal keterbukaan 

ataupun pemenuhan kebutuhan informasi bagi publik sebagai hak dasar setiap 

orang untuk memperoleh informasi. Transparansi ini adalah bentuk akuntabilitas 

dari pemerintah. Agar tujuan transparansi dan akuntabiltas dapat memenuhi 

sasaran, perlu sekali untuk dibangun sistem pengelolaan informasi yang andal 

untuk menjamin ketepatan waktu, akurasi, dan objektivitas saat penyampaian 

serta menjamin akses publik terhadap informasi. Apalagi di zaman sekarang 

yang sudah serba teknologi, publik tentu menginginkan segalanya lebih terbuka 

dan lebih cepat dalam memperoleh informasi (Widodo, 2010: 63). 

   Maka dari itu, pemerintah mengambil tindakan melalui kebijakan 

pembangunan kearsipan yang merupakan salah satu bidang pembangunan 

nasional dalam aspek perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya 

pengembangan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung peningkatan efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja pemerintahan. 

Penyelenggaraan kearsipan harus mampu menjawab kebutuhan nasional pada 

setiap tingkat pemerintahan, sehingga tujuan penyelenggaraan kearsipan dapat 

terpenuhi secara efektif dan efisien. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah 

di Indonesia pasca diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai kebijakan pembangunan 

kearsipan telah dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bentuk penyesuaian 

terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. 

Salah satunya urusan kearsipan yang ikut diserahkan menjadi 

kewenangan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah 

provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota karena berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Maka dari itu, dengan memiliki kebijakan pembangunan 

kearsipan harus dapat menjiwai semangat otonomi daerah yang telah melandasi 

penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. (Fadilah, 2012:67-78) 
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D. Tantangan Kearsipan di Indonesia 

   Meski arsip beserta tujuan, fungsi, dan kegunannya memiliki kontribusi 

besar bagi banyak pelaku, namun nyatanya penyelenggaraan kearsipan di 

Indonesia sampai sekarang belum dapat berjalan dengan benar dan sesuai 

kaidah. ANRI sebagai Lembaga Pembina Kearsipan di Indonesia mencoba 

menjelaskan kenapa penyelenggaraan kearsipan belum  berjalan sesuai yang 

diinginkan.  

 Masyarakat masih memiliki pemahaman yang sangat beragam tentang arti 

pentingnya arsip, mulai dari mereka yang menganggap remeh hingga 

penting; 

 Para pemimpin organisasi dan penyelenggara pemerintahan belum 

menempatkan bidang kearsipan setara dengan nilai pentingnya arsip itu 

sendiri yang sebetulnya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara; 

 Pembinaan di bidang kearsipan yang belum berjalan efektif; 

 Lembaga Kearsipan yang ada di daerah belum mempunyai kemampuan 

yang merata untuk melakukan tugasnya, sehingga antara satu daerah 

dengan daerah lain tidak sama kemampuan penyelenggaraan kearsipan 

 

   Maka dari itu, untuk mencapai reformasi birokrasi yang diinginkan, 

maka perlu didorong tingkat kemampuan para Lembaga Kearsipan sebagai 

pembina serta perlu diciptakan mekanisme pembinaan dalam suatu pola 

pembinaan penyelenggaraan kearsipan yang dapat diterapkan secara efektif 

dan efisien serta memberikan hasil nyata dan bermanfaat. Selain itu, perlu 

menyadarkan kepada pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya arsip 

sebagai informasi-informasi penting yang perlu dijaga keberadaannya dan 

kelestariannya karena pastinya akan berguna di masa depan. Sehingga, apabila 

suatu waktu dibutuhkan untuk berbagai keperluan, maka arsip tersebut masih 

tersimpan dengan rapi. 
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BAB II 
PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF 

 

A. Pengantar 

 Untuk pembahasan di buku kali ini, arsip yang dibahas hanyalah arsip inaktif 

yang merupakan bagian dari arsip dinamis.  

B. Jenis-jenis arsip inaktif 

1. Arsip Kacau  
Arsip kacau yaitu arsip-arsip yang sistem penataan pada masa aktifnya sudah 

tidak dapat dikenal lagi, atau pada masa aktifnya tidk disusun berdasarkan 

sisyem  tertentu. Di dlam arsip ini biasanya terjadi pencampuran antara bahan 

non arsip, duplikasi dengan arsip. Bahan non arsip meliputi koran, majalah, 

formulir-formulir. 

2. Arsip teratur  
Arsip teratur adalah arsip yang semasa aktifnya ditata berdasrkan suatu 

sistem tertentu dan masih utuh penataannya, akan tetapi dalam penataan 

tersebut masih terdapat bahan-bahan nonarsip dan duplkasi, dan juga arsip-

arsip tersebut tidak sedikit yang sudah rusak. 

 

C. Perangkat keras/ Peralatan yang Diperlukan 

 
Peralatan yang diperlukan dalam pengelolaan arsip dinamis inaktif ini adalah; 

1. Buku Pola Klasifikasi Kearsipan  

Pedeoman pengkodean yang digunakan dalam penataan berkas arsip. 

Contoh isi buku pengkodean ada di lampiran 1 

 

Gambar 2.1 Bentuk Muka Buku 

Pola Klasifikasi 
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2. Jadwal Retensi Arsip 

Adalah daftar yang bersis sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan 

atau retensi arsip. Keterangan berisi arsip dimusnahkan, dinilai kembali, 

depermanenkan.Ini nantinya akan digunakan dalam pembuatan Daftar 

Pertelaan Arsip (DPA). Contoh isi buku Jadwal Retensi Arsip ada di 

lampiran 2 

 

3. Kertas Pembungkus 

Kertas Pembungkus yang sebaiknya digunakan adalah Kertas Kising. 

Namunn bila tidak ada, bisa menggunakan Kertas Payung. 

 

 

Gambar 2.3 Kertas Payung 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bentuk Muka Buku 
Jadwal Retensi Arsip 
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4. Tali Pengikat 

Tali pengikat bisa menggunakan tali rafia maupun tali nilon 

 

Gambar 2.4 Tali Rafia 

 

5. Kartu Deskripsi atau Fisis 

Kartu ini akan digunakan untuk mendeskripsikan (mencatat) isi informasi 

dari arsip-arsip yang ditangani. Contoh penulisan kartu deskripsi ada di 

lampiran 3 

 

 

Gambar 2.5 Kartu Deskripsi 
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6. Boks Arsip 

Boks arsip yang digunakan harus dilubangi angin, sehingga sirkulasi udara 

di dalam boks dapat berjalan dengan lancar sehingga arsip didalanya tidak 

rusak 

 

Gambar 2.6 Boks Arsip 

7. Label 

Label mencatatat berkas arsip yang telah disimpan dalam boks 

 

Gambar 2.7 Label 

 

 

 

 



11 
 

8. Rak Arsip 

Digunakan untuk menata arsip-arsip tersebut 

 

 

D. Langkah-langkah Pengelolaan Arsip Inaktif di Desa 

Tahapan kegiatan dalam pengelolaan dan penataan arsip inaktif adalah 

sebagai berikut: 

 

1.  Pemilahan 

Langkah awal pemilahan arsip  adalah memisahkan antara arsip dengan 

non arsip serta duplikasi arsip yang berlebihan.  Non arsip dapat berupa : 

formulir dan blanko kosong, ordner, sampul, dll. Bahan-bahan non arsip ini 

dapat dimusnahkan 

Gambar 2.8  Rak Arsip 
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2. Pengelompokkan Arsip 

Arsip   Dikelompokkan   menurut   asal usul   dan/atau   kurun   waktu  

penciptaannya, misalnya 2006, 2007, 2008, dan seterusnya. 

 

3. Pendeskripsian 

Pendeskripsian adalah kegiatan perekaman isi informasi yang ada pada 

setiap berkas arsip ke dalam sebuah kartu deskripsi.  Kartu deskripsi 

berukuran 10 X 15 cm .  Kartu deskripsi  berisikan informasi :Code, 

Klaifikasi, Sementara, Nomor definitif, Isi, Keterangan. 

 

Gambar 2.9 Berkas 2 

 
Setelah terpisah dengan bahan non 
arsip siap kelompokan kurun waktu 

Gambar 2.10 Berkas 1 

 
Beras yang masih ada sampul dan map 
dipisahkan karena merupakn bahan non 
arsip bisa di musnahkan 



13 
 

 

Gambar 2.11 Kartu deskripsi 

Keterangan : 

Code  : Arsip ditulis sesuai kode sub masalah. Arsip yang 

dikelompokkan dalam 10 pokok masalah diberi kode 000 s/d 

900.  

000 Umum 

100 Pemerintahan   

200 Politik 

300 Keamanan/ketertiban 

400 Kesejahteraan Rakyat 

500 Perekonomian 

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan 

700 Pengawasan 

800 Kepegawaian 

900 Keuangan 

 

Kalsifikasi: Perincian dari kode sub masalah atau inti pokok masalah dari 

arsip tersebut. 

400 Kesejahteraan Rakyat (Perincian pertama) 

410 Pembangunan Desa (Perincian kedua) 

411  

412 Perekonomian Desa (Perincian ketiga) 

412.1  

412.3 Koperasi Desa (Perincian keempat) 

412.31 BUUD (Perincian kelima) 

 

Sementara: Nama inisial petugas yang mengerjakan dan telah di sepakati, 

biasanya menggunakan huruf. 

Isi : Isi atau ringkasan arsip. 
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Definitif :Pemberiaan nomer pada berkas setelah selesai 

manuver/penggabungan berkas yang nantinya akan di masukan 

kedalam box arsip. Dalam pendeskripsian nomer definitif jangan 

diisi terlebih dahulu. 

Ketrangan: Fisik arsip apakah dalam keadan baik atau rusak. 

Contoh dalam diskripsi arsip 

 

 

Disini ada 1 bendek surat undangan 

Berdasarkan sub masalahnya Undangan masuk kedalam  

Code  : 000 (Umum) 

Klasifikasi : 005 (undangan) 

Sementara: Inisial Petugas A.1 artinya A : nama inisial petugas, 1: jumlah 

berkas yang sudah dkerjakan 

Isi  : isi dari arsip yang dikerjakan. 1 bendel undangan, untuk tahun 

ditulis pojok kanan bawah 

Keterangan: didisi jika berkai itu masih bagus ditulis baik 

Ingat! 

Dalam kartu deskripsi ada 2 rangkap yaitu warna putih dan hijau, 

untuk warna hijau dicabut digabungkan bersama berkas, 

dan putih tetap dikartu. 
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4. Pembungkusan Arsip 

Jika Berkas sudah dideskipsikan semua dibungkus menggunakan kertas 

kissing. 

 

Ukuran kertas payung sepertiga dari 1 Lembar kertas tersebut 

 

 

 Lipat sedikit pada bagian bawah seperti gambar diatas dan berkas posisi 

diatas lipatan. 

 Pada Kertas payung bagian kiri samakan dengan berkas agar seimbang 

dengan berkas nantinya. 
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 Bagian kanan kertas payung masukan setengah bagian ke dalam berkas 

tujuannya saat sewaktu-waktu akan dibuka gampang dalam membuka 

berkas. 

 

 

 Selanjutnya 
bagian kiri 
kertas  payung 
menutup. 
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 Setelah itu kartu 
deskripsi yang warna 
hijau di steples 
dibagian atas dan 
bagian lembar depan 
saja 

 Terakhir dalam 
pembungkusan, 
diikat 
menggunakan tali 
rafia  
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5. Manuver kartu deskripsi 

Manuver kartu deskripsi adalah penggabungan kartu deskripsi berdasarkan 

pola klasifikasi arsip 

. 

 Manuver/ Pengelompokan berdasarkan pola klasifikasi 

Contoh : semua code 000 digabungkan semua. Begitu juga code 900 

klompokan dengan code tersebut. 

 

6. Memberikan nomor definitif pada kartu deskripsi 

Yaitu memberikan nomor tetap pada kartu deskripsi. Nomor urut tersebut 

digunakan sebagai nomor penyimpanan berkas. 
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7. Manuver berkas 

Manuver berkas yaitu proses penggabungan berkas arsip yang mempunyai 

kesamaan code masalah dan klasifikasi, sama halnya dengan manuver 

kartu deskripsi. 

 .  

 

 

 Setelah di manuver, 
kartu deskripsi 
diberikan nomor 
pada bagian difinitif 
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8. Memasukkan folder kedalam boks dan pelabelan boks 

Folder arsip yang telah dibungkus dimasukkan kedalam boks kemudian 

boks arsip tersebut diberi nomor sesuai nomor urut/ nomer difinitif, dan 

dalam setiap pokok penomoran dimulai dari nomor 1(satu).  Setiap boks 

hanya berisi satu jenis (satu macam kode) dengan tahun yang sama. 

Pengisian arsip dalam boks tidak boleh terlalu penuh harus ada jarak 

minimal 2 cm, hal ini untuk memudahkan dalam memasukkan dan 

mengeluarkan arsip apabila dibutuhkan.  Langkah selanjutnya pemberian 

label disamping box dengan ditulis unit pengolah, tahun dan nomor urut 

definitif berapa sampai berapa. 

 

9. Membuat Daftar Arsip/Daftar Pertelaan Arsip 

Daftar arsip dibuat sebagai sarana penemuan kembali arsip. Dalam 

penemuan kembali ada dua metode penemuan kembali arsip yaitu metode 

penemuan langsung dan metode penemuan tidak langsung.  Apabila 

dalam sistem filing alfabetis dan subyek maka menggunakan metode 

 Setelah itu berkas 

dimasukan ke dalam 

box sesuai nomer urut 

definitif 

 Dan samping box diberi 

lebel 
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penemuan langsung.  Sedangkan sistem filing geografis dan numeric 

penemuannya menggunakan metode penemuan tidak langsung. 

Penggunaan  metode penemuan tidak langsung untuk menjaga 

kerahasiaan informasi arsip yang disimpan sehingga arsip yang disimpan 

dalam boks dapat diketahui melaui nomor boks yang identifikasinya dapat 

dicari dalam daftar arsip. 

 

  Gambar 

Keterangan : 

1 : No Klasifikasi Pada Kartu Deskripsi 4 : Tahun Arsip 

2 : Isi Pada Kartu Deskripsi 
5 : Retensi ( Bisa dilihat pada Buku 

Jadwal retensi Arsi) 

3 : Tgl/Bln/Thn Pada Arsip 
6 : No Box ( Arsip yang dimasukan 

sesuai box) 

KET

AKTIF INAKTIF JML
FISIK

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 188.3 2014 5 2 7 1 Baik

Peraturan komisi pemilihan umum No.4 

Tahun 2014 tentang tahapan, program dan 

jadwal penyelenggaraan pemilhan umum 

Presiden dan Wakil Presiden tahn 2014

Bulan Maret 2014, Panwaslu

2 188.4 2014 5 2 7 1 Baik

Keputusan Panitia pengawas pemilihan 

umum Kecamatan Mandiraja tentang 

penetapan anggta pengawas pemilu 

lapangan (PPL) dalam pemilihan umu 

DPR, DPD dan DPRD seKecamatna 

Mandiraja, Panwaslu

Tahun 2014

3 188.4 2014 5 2 7 1 Baik

Salinan Keputusan Panitia pengawas 

pemilihan umum Kecamatan pagedongan 

tentang penetapan anggta pengawas pemilu 

lapangan (PPL) Kecamatna Pegedongan, 

Panwaslu

DAFTAR PERTELAAN ARSIP
NO 

BOKSNO KODE URAIAN TAHUN

RETENSI

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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BAB III 
PENUTUP 

 

 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 

bernegara. Kegunaan arsip sangat banyak, beberapa di antaranya adalah bukti 

akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah di pengadilan (misalnya KKN), bukti 

transaksi yang pernah terjalin, pelayanan publik, hingga terkumpul menjadi memori 

kolektif dan jati diri bangsa serta warisan nasional.  

diabaikan untuk penataannya. 

 Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai 

peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah yang berlaku akan menghadirkan 

kemanfaatan yang begitu besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah, dan 

masyarakat. Keberadaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya di setiap 

instansi daerah hingga pusat akan memberikan dukungan bagi terciptanya 

pelaksanaan reformasi birokrasi. Maka dari itu, pemahaman masyarakat dan 

aparat mengenai arsip harus diubah menjadi lebih maju, terutama mengenai 

pentingnya untuk menciptakan arsip sebagai sumber informasi yang merekam 

berbagai kegiatan atau peristiwa serta agar dapat menyimpan arsip dengan baik. 

Sehingga, arsip dapat diperhatikan eksistensinya untuk kepentingan generasi yang 

akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

“Pemerintah tanpa arsip ibarat tentara tanpa senjata, 

dokter tanpa obat, petani tanpa benih, tukang tanpa 

alat … Arsip merupakan saksi bisu, tak terpisahkan, 

handal dan abadi, yang memberikan kesaksian 

terhadap keberhasilan, kegagalan, pertumbuhan dan 

kejayaan bangsa.” (Alfaro, 1937). 
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DAFTAR PUSTAKA 
 

Undang-undang 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

 

Keputusan 
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Lampiran 1 

Isi Buku Pengkodean Pola Klasifikasi 
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Lampiran 2 

Isi Buku Jadwal Retensi Arsip 
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Lampiran 3 

Contoh Pengisian Kartu Deskripsi 

 


