
MENTERIPERHUBUNGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KM 48 TAHUN 2021 

TENT ANG 

TATA KEARSIPAN 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 

pokok Kementerian Perhubungan di bidang kearsipan 

perlu penyeragaman di bidang tata kelola kearsipan di 

lingkungan Kementerian Perhubungan; 

b. bahwa ketentuan tata kearsipan dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang 

Si stern Administrasi Perkantoran Kernen terian 

Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2016 tentang Sistem 

Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan, 

sud ah tidak sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan organisasi serta peraturan tata kearsipan 

sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Kearsipan 

di Lingkungan Kementerian Perh'ubungan; 
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1. Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 

2009 Nomor 152, Tambahan Berita Lembaran Negara 

Republik IndonesiaNornor 5071); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang 

Kernen terian Negara (Lem baran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 4956); 

3. Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten tang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nornor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, 

Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital 

Negara; 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015 

tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan 

Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2095); 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan 

Arsip (Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 

Nornor 1787); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan 

Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 818); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 
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Transportasi Jakarta, Bogar, · Depok, Tangerang, dan 

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1555); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1756); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG TATA 

KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

Menetapkan Tata Kearsipan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri ini. 

Lingkup Keputusan Menteri ini meliputi: 

a. pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari: 

1) pengelolaan Arsip Aktif; 

2) pengelolaan Arsip Inaktif; 

3) pengelolaan Arsip Vital; 

4) Alih Media. 

b. penyusutan Arsip; 

c. sumber daya kearsipan, terdiri dari: 

1) orgarusasr; 

2) sum ber daya marrusia; 

3) prasarana dan sarana; dan 

4) pendanaan. 

Dalam pengelolaan Arsip di lingkungan Kementerian 

Perhubungan dapat dibangun dan dikembangkan sistem tata 

kearsipan berbasis teknologi informasi oleh Sekretaris Jenderal 

c.q Biro Um um yang dikocrdinasikan dengan Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Perhubungan. 
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Pembinaan pelaksanaan tata kearsipan dilakukan oleh 

Sekretaris Jenderal Kernenterian Perhubungan yang secara 

fungsional dilaksanakan oleh Biro Umum melakukan 

monitoring dan evaluasi atas Keputusan Meriteri ini melalui: 

a. hasil pengawasan pengelolaan kearsipan dari Arsip 

Nasional Republik Indonesia; 

b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang 

berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia; 

dan 

c. bimbingan teknis. 

Tata kearsi.pan di lingkungan Kernenterian Perhubungan ini di 

evaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan tata 

kearsipan. 
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Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Februari 2021 

MENTERIPERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BUDI KARY A SUMADI 

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 

1. Sekretaris Jenderal; 

2. Inspektur Jenderal; 

3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

... 
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LAMPI RAN 

KEPUTUSAN MENTE RI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR KM 48 TAHUN 2021 

TENT ANG 

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIANPERHUBUNGAN 

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

BAB I 
PENDAHULUAN 

I. Latar belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan salah 

satu tugas Kementerian Perhubungan melaksanakan pembinaan dan 

pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian 

Perhubungan antara lain pengelolaan kearsipan. 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan 

pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur agar setiap lembaga 

Negara wajib menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip 

demi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya 

serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip. Pengelolaan arsip 

yang andal akan memudahkan penemuan kembali dan penyajian 

informasi dari arsip secara cepat dan akurat. Arsip yang dikelola dengan 

baik akan memastikan bahwa yang tersimpan adalah arsip yang benar 

dan tepat serta akan mengurangi penumpukan arsip yang tidak 

diperlukan. 

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan kearsipan yang komprehensif 

dan terpadu di Kementerian Perhubungan diperlukan suatu pedoman 

untuk mengatur pengelolaan arsip dinamis yang andal dan sistematis 

yang mengacu prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dengan tersedianya Pedoman Tata Kearsipan, setiap aparatur Negara di 

lingkungan Kementerian Perhubungan dapat memanfaatkan sebagai 

acuan pengelolaan kearsipan di unit organisasi masing-masing sehingga 

tujuan yang diamanatkan di Undang-Undang bisa terwujud. 
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II. Maksud dan tujuan 

1. Tata Kearsipan ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata 

kearsipan pada setiap Unit Organisasi, Unit Kerja, Satuan Kerja, 
Satuan Pelaksana dan Satuan Pelayanan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan 

2. Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan bertujuan 

untuk menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh 

Pencipta Arsip, menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan dan 

keselamatan Arsip dan menjamin ketersediaan informasi Arsip di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

III. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 ten tang Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 75); 
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216); 

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 203); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 

2005 ten tang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan 

Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara; 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Program Arsip Vital Di Lingkungan Arsip Nasional Republik 



- 8 - 

Indonesia (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

nomor 2095); 

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); 

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2017 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Pelayaran (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1193); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555); 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); 

IV. Pengertian 

1. 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, orgarusasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu; 

3. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan 

dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat 

diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang; 

4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi 

dan/atau terus menerus; 

5. Arsip Inakiif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah 

menurun; 

6. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena 

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan 
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berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan/ atau Lembaga 

Kearsipan; 

7. Pemeliharaan Arsip Dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, 

keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya 

yang meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, 

penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, dan Alih Media Arsip; 

8. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan 

tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Statis dan pembinaan 

kearsipan; 

9. 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; 

10. Pencipta Arsip adalah pihak yang merripuriyai kemandirian dan 

otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di 

bidang pengelolaan arsip dinamis. Pencipta Arsip meliputi lernbaga 

negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan, dan perguruan 

tinggi swasta terhadap Arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai 

dengan anggaran negara dan/ atau bantuan luar negeri dan pihak 

ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan 

Pencipta Arsip sebagai pemberi kerja; 

11. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang 

berkaitan dengan kegiatan Penciptaan Arsip di lingkungannya; 

12. Sumber Daya Kearsipan adalah dukungan terhadap sistem kearsipan 

nasional berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, 

organisasi kearsipan dan pendanaan; 

13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang 

mernp'unyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 

kearsipan; 

14. Sumber Daya Manusia Kearsipan adalah pejabat struktural di bidang 

kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan; 

15. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang 

kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau 
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pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, 
dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan; 

16. Pengelola Arsip adalah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang 
kearsipan yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab 
melaksanakan kegiatan kearsipan; 

17. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada 
kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip; 

18. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip didasarkan pada kegunaan arsip 

bagi kepentingan Pencipta Arsip; 

19. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsrp yang didasarkan pada 

kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta 

arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban 
nasional dan memori kolektif bangsa; 

20. Nilai Historis adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan 

yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana 

organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, 

dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya 

peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan 

penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, 

fenomena, masalah dan sejenisnya; 
21. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan 

hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk 

mempermudah penernuan dan pemanfaatan arsip; 

22. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan 

yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks 

kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki 

hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari 

suatu unit kerja; 
23. Alih Media adalah kegiatan pengalihan media arsip dari satu media 

ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses arsip; 

24. Sentral Arsip Aktif (Central File) adalah tempat penyimpanan Arsip 

Aktif yang dirancang untuk penyimpanan arsip secara efisien, efektif, 

dan aman; 
25. Sentral Arsip Inaktif (Records Center) adalah tempat penyimpanan 

Arsip Inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimparian 

arsrp; 

26. Folder adalah wadah untuk menyimpan naskah-riaskah transaksi; 
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27. Guide/Sekat adalah pembatas/penyekat antara kelompok berkas 

yang satu dengan berkas yang lain atau penunjuk antara kode yang 
satu dengan yang lain sesuai dengan pembagian; 

28. Filling Cabinet adalah sarana untuk menyimpan Arsip Aktif yang 
sudah ditata; 

29. Label adalah kertas yang ditempelkan di tab guide atau folder; 

30. Pelabelan adalah realisasi dari kegiatan penentuan indeks dan kode; 

31. Out Indicator adalah alat yang digunakan untuk menandai keluarnya 

arsip dari laci atau Filling Cabinet; 

32. Indeks adalah tanda pengenal arsip atau judul berkas arsip (kata 

tangkap) yang berfungsi untuk membedakan antara berkas arsip 

yang satu dengan berkas arsip yang lain dan sebagai sarana bantu 

untuk memudahkan penemuan kembali Arsip; 

33. Tunjuk Silang adalah sarana bantu penemuan kembali untuk 

menunjukkan adanya Arsip yang memiliki hubungan antara Arsip 

yang satu dengan Arsip yang lain atau yang memiliki nama berbeda 

tetapi memiliki pengertian yang sama atau untuk menunjukkan 

penyimpanan Arsip yang berbeda karena bentuknya yang harus 

disimpan terpisah; 

34. Berkas adalah himpunan Arsip yang disatukan karena memiliki 

keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki 

kesamaan jenis kegiatan/ peristiwa dan/ atau kesamaan masalah; 

35. Isi Berkas adalah satu atau beberapa item Arsip yang merupakan 

informasi dari berkas kegiatan/ peristiwa, yang mencerminkan 

penyelesaian program/kegiatan; 

36. Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan 

dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus di Jaga 
keutuhan, keamanan, dan keselamatannya; 

37. Arsip Umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip 

terjaga; 

38. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan 

cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pcngolah ke Unit Kearsipan, 

pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan 

Arsip Statis kepada lembaga kearsipan; 

39. Daftar Arsip Aktif adalah daftar yang sekurang-kurangnya memuat 

nomor, kode, deskripsi arsip yang bersumber dari Arsip Aktif, tahun, 

V?lume, tingkat keaslian, dan keterangan yang digunakan sebagai 
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sarana akses atau penemuan Arsip Aktif di tempat penyimpanan 

Arsip Aktif ( central file) lingkungan unit kerja. 

BAB II 

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS 

Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian arsrp dinamis 

secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan 

pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi 

Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Vital. 

A. Pengelolaan Arsip Aktif 

Pengelolaan Arsip Aktif adalah proses pengendalian arsrp yang 

frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus yang meliputi: 

1. Pemberkasan Arsip Aktif 

Pembcrkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu 

himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan 

konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki 

hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari 

suatu unit kerja. Tahapan Pemberkasan Arsip Aktif, meliputi: 

a. Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap arsip 

yang akan diberkaskan autentik, utuh, dan lengkap pada setiap 

proses kegiatan dan sudah diregistrasi dan didistribusikan 

(pernyataan selesai/ file). 

Pemeriksaan juga dilakukan dalam rangka mengidentifikasi 

dan/ atau memverifikasi Arsip Aktif di Unit Pengolah. 

Pemeriksaan berkas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu 

berkas sudah siap untuk disimpan, dengan memperhatikan hal 

hal se bagai beriku t: 

1) Tanda Perintah Simpan (File) 

Pimpinan unit kerja memberikan tanda perintah/ disposisi 

terhadap berkas surat yang telah selesai diproses dan perlu 

untuk disimpan. Pada lembar disposisi biasanya ditulis 
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simpan (file) yang berarti surat tersebut sudah siap untuk 

disimpan. 

2) Kelengkapan Berkas 

Setelah dilakukan pemeriksaan berkas surat dan dapat 

dipastikan bahwa berkas surat tersebut siap untuk 

disimpan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan 

terhadap kelengkapan berkas. Kelengkapan berkas adalah 

lampiran-lampiran yang menjadi kelengkapan sesuai yang 

tercantum pada surat tersebut. Dalam memeriksa 

kelengkapan, berkas perlu dipilah dan dipisahkan. Apabila 

terdapat duplikasi lampiran yang berlebihan, berkas segera 

dihancurkan atau dimusnahkan. 

b. Penentuan Kata Kunci/Indeks 

Penentuan kata kunci dilakukan untuk menentukan judul 

berkas, dengan cara menentukan kata kunci (keyword) dari 

arsip yang akan diberkaskan yang dapat mewakili isi informasi 

dari berkas/isi berkas. 

Syarat kata kunci adalah: 

1) singkat, jelas, mewakili isi arsip serta mudah di ingat; 
2) mengandung makna tunggal; 

3) menggunakan kata yang sudah lazim; 

4) fleksibel untuk perkembangan selanjutnya; 

5) dapat dikelompokkan dalam pola klasifikasi sehingga 

diketahui tempat penyimpanannya; 

6) kata benda atau yang dibendakan. 

Kata kunci dapat berupa nama orang, lembaga/organisasi, 
tempat/wilayah, masalah, kurun waktu, dan kegiatan sesuai 

dengan kebutuhan unit kerja. Penulisan kata kunci diikuti 

setelah penulisan kode klasifikasi arsip pada folder. 

c. Penentuan Kode Klasifikasi 

Penentuan kode pemberkasan dilakukan sesuai dengan fungsi, 

kegiatan, dan transaksi yang dilaksanakan oleh unit kerja sesuai 

dengan kode klasifikasi arsip yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Kode Klasifikasi Arsip. 
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Kepegawaian 

Administrasi Kepegawaian 

Data Kepegawaian 

d. Tunjuk Silang 

Tunjuk Silang, digunakan apabila: 

1) Arsip memiliki informasi lebih dari satu pelaksanaan fungsi; 

2) Arsip memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lainnya 

yang berbeda media dan disimpan secara terpisah, seperti: 

peta, CD, foto, film, media lain; dan 

3) Terjadi perubahan nama orang atau pegawai atau lembaga 

dan unit kerja. 

e. Pelabelan 

Pelabelan dilakukan dengan menuliskan tanda pengenal/indeks 

sebagai judul berkas menggunakan kertas label yang dilekatkan 

pada tab folder. 

f. Unit pengolah menyampaikan daftar Arsip Aktif kepada unit 

kearsipan pada tiap pencipta arsip paling lama 6 (enam) bulan 

setelah pelaksanaan kegiatan. 

2. Penyimpanan Arsip Aktif 

Penyimpanan Arsip Aktif dilakukan melalui penyimparian Arsip 

Aktif yang sudah diberkaskan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimparian berkas, 

meliputi: 

a. penyimpanan Arsip harus dapat diketahui lokasi penyimpanan 

dengan mencantumkan kode penyimpanan lokasi berkas, 

berarti susunan berkas harus tertata sedemikian rupa sehingga 

dapat menunjukkan berkas apa dan dimana berkas-berkas itu 

tersimpan; 

b. Arsip yang disimpan berdasarkan pada klasifikasi Arsip. Arsip 

yang diatur berdasarkan klasifikasi antara lain: korespondensi., 

hasil penelitian, penyelidikan kasus dan sebagainya. 

Sedangkan arsip yang diatur berdasarkan abjad, misalnya 

Arsip kepegawaian; 
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c. memasukkan Arsip dalarn folder: 

1) Arsip yang telah ditentukan kata kunci (keyword) kemudian 
dimasukan dalam folder ; pada tab folder dituliskan kode 

lokasi simpan dan kata kunci; 

2) Arsip yang merupakan rangkaian berkas yang terdahulu 

disatukan dengan kode yang bersangkutan (tidak perlu 

dibuat folder baru); 

3) menentukan folder dan susunan sekat: 

a) bagi Arsip Zberkas baru yang belum dibuat sekat perlu 

dibuatkan sekat baru; 

b) bagi Arsip yang sudah memiliki sekat tidak perlu 

dibuatkan sekat dan langsung menempatkan folder 

tersebut dibagian sekat selanjutnya; 

c) tata cara penyusunan folder dengan kata kunci nama, 

kata kunci masalah, dan lain-Iainnya disusun secara 

kronologis menurut abjad; 

d) folder yang berisi berkas dan telah diberi tanda 

pengenal (kata kunci) di tata di belakang guide/ sekat 
dalam Filling Cabinet disesuaikan dengan klasifikasi 

subjek dan rinciannya. 

Penyimpanan Arsip Aktif ke dalam Filling Cabinet 

sebagaimana Contoh Gambar 1 dalam Sub Lampiran 

Keputusan Menteri ini. 

3. Layanan Arsip Aktif 

Pelayanan Peminjaman Arsip Aktif 

a. permintaan dari internal maupun eksternal; 

b. mengisi formulir atau buku registrasi peminjaman; 

c. mengambil Arsip Aktif dari tempat penyimpanannya 

berdasarkan Daftar Berkas; 
d. menempatkan out guide sebagai pengganti Arsip yang dipinjam 

di tempat penyimpanan Arsip apabila Arsip yang dipinjam satu 

folder; 

e. menempatkan out sheet sebagai pengganti Arsip yang dipinjam 

di tempat penyimpanan Arsip apabila Arsip yang dipinjam satu 

lembar; 
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aspek 

pad a 

k. 

f. menyerahkan Arsip kepada peminjam disertai dengan 
pembubuhan paraf pada formulir peminjaman atau buku 
peminjaman; 

g. memeriksa kembali fisik dan jumlah Arsip sesuai formulir atau 

buku peminjaman setelah Arsip dikembalikan peminjam; 

h. apabila sesuai, petugas Arsip meminta pembubuhan paraf pada 

formulir atau buku peminjaman; 

1. apabila tidak sesuai, petugas Arsip meminta peminjam untuk 

melengkapi Arsip sesuai dengan formulir atau buku 

peminjaman; 

J. menempatkan kembali Arsip di tempat semula sesuai 

penempatan out guide atau out sheet dan mengambil kembali 

out guide atau out sheet; 

layanan perrunjaman Arsip harus memperhatikan 

keterbukaan dan ketertutupan Arsip didasarkan 

klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis sesuai dengan 

peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian 

Perhubungan. 

4. Central File 

Penyimpanan Arsip Aktif dilakukan pada Sentral Arsip Aktif atau 

Central File sebagai tempat penyimpanan Arsip Aktif yang dirancang 

untuk penyimpanan arsip secara efisien, efektif, dan aman. 

a. tujuan pengelolaan Arsip Aktif di Central File: 

1) menjamin bahwa arsip yang disimpan adalah arsip yang 

dikategorikan sebagai Arsip Aktif; 
2) menjamin keseragaman dalam sistem pengelolaan Arsip Aktif 

di lingkungan Kementerian Perhubungan; 

3) ketepatan dan kecepatan dalam penemuan kembali dan 

mengantisipasi adanya arsip yang hilang, serta menjamin 

ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat 

bukti yang sah; 

4) menjamin tersedianya informasi untuk kepentingan layanan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID); 

5) menjamin pemindahan Arsip Inakiif dari Unit Pengolah ke 
Unit Kearsipan secara periodik. 
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b. Penyelenggara 

Arsip Aktif di lingkungan Kementerian Perhubungan dikelola 

dan disimpan secara terpusat oleh Arsiparis dan/ atau pengelola 
arsip pada Central File Unit Pengolah. Petugas Pengelola Central 

File wajib membuat laporan periodik yang terdiri dari: 

1) daftar Arsip Aktif yang terdiri dari daftar Berkas dan daftar 

Isi Berkas; 

2) daftar Arsip Vital; 

3) daftar Arsip terjaga; dan 

4) rekapitulasi layanan Arsip di Central File untuk disampaikan 

kepada Unit Kearsipan I melalui Unit Kearsipan II dan III. 

Daftar Berkas dan Daftar lsi Berkas sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b angka 1) tercantum dalam Contoh Gambar 2 dan 

Gambar 3 dalam Sub Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

Central File di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu: 

1) Central File Eselon II (Unit Pengolah) menyimpan Arsip Aktif 

yang diciptakan dan diproses secara langsung oleh Eselon II; 

2) Central File Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyimpan Arsip 

Aktif yang diciptakan dan diproses secara langsung oleh Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) 

c. Tanggung Jawab Pengelolaan Arsip Aktif 

1) Pejabat Eselon II 

Pejabat Eselon II bertanggung jawab untuk: 

a) pengelolaan Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi satuan kerjanya; 

b) menugaskan Arsiparis atau Pengelola Arsip untuk 

memberkaskan, membuat Daftar Arsip Aktif, 

menyampaikan Daftar Arsip Aktif dan memindahkan 

Arsip Aktif yang sudah diberkaskan kepada pengelola 

Central File Unit Pengolah dengan memberikan Surat 

Penugasan; 

cempaka
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c) Arsiparis yang ditugaskan sekurang-kurangnya adalah 

Arsiparis Pelaksana, dan atau Pengelola Arsip yang 
sudah pernah mengikuti pelatihan kearsipan. 

2) Pejabat Eselon III/IV 

Pejabat Eselon III/IV bertanggung jawab terhadap: 

a) pengelolaan Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi unit kerjanya; 

b) menugaskan kepada Pengelola Arsip urituk 

memberkaskan Arsip yang sudah selesai proses 

kegiatannya; 

c) Penyerahan Arsip disertai Daftar Arsip Aktif yang sudah 

selesai diproses kepada Pengelola Central File unit 

pengolah. 

3) Arsiparis atau Pengelola Arsip Aktif 

Arsiparis atau Pengelola Arsip Aktif yang berada di unit 

eselon 11/111/IV bertanggung jawab untuk: 

a) pemberkasan Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi unit kerjanya; 

b) penyerahan Arsip Aktif disertai dengan Daftar Arsip 

kepada pengelola centralfile Unit Pengolah; 

c) membuat Daftar Arsip Aktif terdiri dari daftar Berkas 

dan daftar isi Berkas yang akan diserahkan kepada 

Pengelola centralfile Unit Pengolah; 

d) memberikan layanan perrunjaman atau penggunaan 

arsip kepada Pejabat Eselon II/III/IV atau Arsiparis 

yang berada di lingkungan Eselon II yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Central File Biro Umum sebagaimana tercantum dalam 

Conteh Gambar 4 Sub Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

4). Unit Pengolah menyampaikan daftar Arsip Aktif kepada 

Unit Kearsipan pada tiap Pencipta Arsip paling lama 6 

(enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. 
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B. Arsi p Inakiif 

Pengelolaan Arsip Inaktif adalah pengendalian terhadap Arsip yang 
frekuensi penggunaannya telah menurun yang dilakukan oleh Unit 

Kearsipan melalui kegiatan: 

1. Penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan dari Unit Pengolah 
ke Unit Kearsipan. 

a. Penataan Arsip Inaktif pada Unit Kearsipan dilaksanakan 

melalui prosedur: 

1) Pengaturan Fisik Arsip: 

Kegiatan Pengaturan Fisik Arsip Inaktifpada Unit Kearsipan 

diawali dengan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi Arsip 

yang dipindahkan dari Unit Pengolah untuk memastikan 

kelengkapan Arsip, kesesuaian fisik Arsip dengan Daftar 

Arsip serta penyusunan Daftar Arsip Inaktif. 

Pengaturan fisik Arsip dilakukan dengan kegiatan: 

a) penataan Arsip dalam boks; 

1. penataan Arsip dikelompokkan berdasarkan 

media simpan dan sarana penyimpanannya; dan 

11. menempatkan Arsip pad a boks dengan tetap 

mempertahankan penataan arsip ketika masih 

aktif (aturan asli) dan asal usul, serta 

menempatkan lembar tunjuk silang apabila 

diperlukan. 

b) penomoran boks dan pelabelan; 

1. membuat label boks dengan mencantumkan 

lokasi simpan, nomor boks; 

11. pemberian nomor boks dilakukan sesuai urutan 

nomor; 

111. label yang ditempel di boks Arsip sebagaimana 

dimaksud pada huruf i berisi: 

(a) kode eselon I/II/Unit Pengolah; 
(b) Kode ruang; 

(c) Nomor rak; 

(d) Nomor boks; 

(e) Nomor berkas/ arsip. 
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IV. pengaturan penempatan boks Arsip pada rak 

Arsip tempat penyimpanan sesuai dengan prmsrp 

asal usul diatur per unit kerja Eselon I; 

v. tunjuk silang diperlukan apabila terdapat 

informasi Arsip yang saling berhubungan antara 

satu unit kerja dengan unit kerja lainnya 

dan/ atau Arsip yang disimpan terpisah karena 

media yang berbeda. 

2) Pengolahan Informasi Arsip bertujuan: 

a) menghasilkan daftar informasi tematik yang paling 

sedikit memuat judul, Pencipta Arsip, uraian hasil 

pengolahan, dan kurun waktu; 

b) menyediakan bahan layanan informasi publik dan 

kepentingan internal lembaga, dengan cara 

mengidentifikasi dan menghubungkan keterkaitan Arsip 

dalam satu keutuhan informasi berdasarkan Arsip yang 

dikelola di Unit Kearsipan; 

3) Penyusunan Daftar Ar sip Inaktif 

a) Penyusunan Daftar Arsip Inaktif dibuat oleh Unit 

Kearsipan, dilakukan dengan kegiatan: 

1. membuat daftar Arsip Inaktif berdasarkan Daftar 

Arsip yang dipindahkan dari Unit Pengolah; 

11. mengolah daftar Arsip Inaktif dengan menambahkan 

informasi nomor definitif dan boks yang diurutkan 

sesuai dengan database Daftar Arsip Inaktif masing 

masing provenance Pencipta Arsip; 

111. pembaharuan daftar Arsip Inaktif dilakukan setiap 

terjadi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan 

Arsip paling sedikit satu tahun sekali; 

IV. penyusunan daftar Arsip Inaktif memuat informasi 

ten tang: 

(a) Pencipta Arsip; 

(b) Unit Pengolah: 

(c) nomor Arsip; 

(d) kode klasifikasi: 

(e) uraian informasi Arsip/Berkas; 
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(f) kurun waktu; 

(g) jumlah; 

(h) tingkat perkembangan 

(i) keterangan (media Arsip, kondisi, dll) 

U) nomor definitif dan boks; 

(k) lokasi Simpan (ruangan dan nomor rak); 

(1) jangka simpan dan nasib akhir; 

(m) kategori Arsip. 

v. Daftar Arsip Inakiif digunakan sebagai sarana 

penemuan kembali arsip dan sarana pengendalian 

Arsi p Inakiif, 

Daftar Arsip Inaktif sebagaimana tercantum dalam 

Contoh Gambar 5 Sub Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

2. Penyimpanan Arsip Inaktif 

Penyimpanan Arsip Inaktif adalah peroses menyimpan arsip yang 

frekuensi penggunaannya telah menurun yang dilakukan 

berdasarkan Daftar Arsip Inaktif. 

Penyimpanan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan melakukan 

penataan boks Arsip pada rak secara berur'utan berdasarkan 

nomor boks dan disusun berderet ke samping (vertikal) yang 

dimulai dari rak paling atas dan diatur dari posisi kiri menuju 

kanan. 

penataan boks pada rak dan penyimpanan Arsip Inakiif 

sebagaimana tercantum dalam Contoh Gambar 6 Sub Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 

ini. 

3. Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif 

Pemeliharaan dan Perawatan Arsip Inaktif merupakan usaha 

pengamanan Arsip agar terawat dengan baik, sehingga mencegah 

kemungkinan adanya kerusakan dan hilangnya Arsip serta 

mengadakan perbaikan pada Arsip yang rusak agar informasinya 

tetap terpelihara. 
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a. Pemeliharaan Peralatan Arsip Inaktif, meliputi: 

a) rak Arsi p; 

b) roll o pack; 

c) lemari gambar yang berkualitas baik dan memenuhi 

standar yang telah ditentukan. 

b. Pemeliharaan fisik Arsip lnaktif 

a) pemeliharaan Arsip kertas yang terdiri dari: 

1. menjaga kebersihan ruang penyimpanan arsip kertas 

dan fisik Arsip kertas secara teratur; dan 

u. fisik Arsip kertas disimpan dalam boks Arsip dan 
disimpan dalam rak Arsip secara teratur. 

b) pemeliharaan Arsip rekaman suara ( audio) dapat dilakukan 

dengan: 

1. menjaga kebersihan lingkungan dan fisik Arsip 

rekaman suara secara teratur; 

11. master copy dibuatkan duplikasi copynya, sesuai 

dengan media yang standar agar master copy tetap 

terjaga dengan baik; 

111. Arsip rekaman suara diperiksa informasi mutu 

suaranya, setiap 6 (enam) bulan sekali diputar dalam 

kecepatan normal; 

iv. piringan/ kaset disimpan dalam lemari standar disusun 

secara vertikal; dan 

v. kondisi lingkungan harus stabil dengan temperatur 

suhu berkisar antara 4°C-l6°C dan kelembaban 

berkisar antara 40%-60% RH. 

c) pemeliharaan Arsip gambar statik atau Arsip citra statik 

dapat dilakukan dengan: 

1. menjaga kebersihan lingkungan dan perawatan fisik 

Arsip secara teratur; 

11. membuat duplikat copy dari jenis arsip yang ada, foto 

positif, dibuatkan foto negatifnya foto negatifnya 

dibuatkan foto positifnya; 

111. Arsip foto negatif disimpan dalam sampul (amplop) 

yang terbuat dari bahan polyester transparan atau 

dalam sampul berukuran besar yang terbuat dari 

bahan yang kandungan asamnya rendah; 
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iv. Arsip foto positif disimpan dalam amplop kertas yang 

berukuran besar yang terbuat dari bahan yang 

kandungan asamnya rendah, berkisar antara pH 7-8; 

v. foto positif dan negatif disimpan terpisah dalam lemari 

yang berukuran standar serta ditata secara horizontal; 

vi. suhu ruangan tempat penyimpanan Arsip perlu dijaga 

kestabilannya berkisar antara l8°C-21 °C, dengan 

kelembaban berkisar 40% RH; dan 

vu. untuk foto berwarna, suhu tempat penyimpanan dijaga 

agar tetap stabil berkisar antara 0°C-5°C. 

d) Pemeliharaan Arsip Audio Visual/ Arsip Citra Bergerak yang 

terdiri dari: 

1. memelihara dan merawat peralatan film dan video; 

11. membersihkan debu dan jamur yang menempel pada 

pita film/pita video cassette; 
m. menjaga kebersihan lingkungan dan kestabilan suhu 

tempat penyimpanan arsip (18°(-22°( dan kelembaban 

55%-65% RH untuk film hitam putih); 

rv. memutar film dan video dalam kecepatan normal 

paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; 

v. membuat duplikat dari master copy untuk keperluan 

layanan informasi agar master copy tetap terjaga; dan 

vi. menyambung kembali pita film/ video yang putus 

dengan menggunakan cellotape. 

e) Pemeliharaan Arsip Elektronik terdiri dari: 

1. pengamanan informasi pemeliharaan arsip elektronik, 

dapat dilakukan dengan: 

(a) menyusun Prosedur Standar Pengoperasian (SOP) 

yang dapat menjarrun keamanan terhadap 

kemungkinan penggunaan informasi oleh pihak 

yang tidak berhak; dan 

(b) pemeliharaan perangkat 

lunak secara berkala serta melakukan 

keras dan perangkat 

penyesuaian perangkat sesuai dengan kemajuan 

teknologi. 
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11. pemeliharaan fisik Arsip elektronik dapat dilakukan 

dengan: 

(a) penggunaan perangkat keras yang berkualitas 
baik; 

(b) penggunaan perangkat lunak asli (bukan 

bajakan); 

(c) mem-back-up data/ informasi pada arsip 

elektronik secara berkala; 

(d) menyimpan Arsip elektronik pada tempat 

terlindung dari medan magnet, debu, atau panas 

yang berlebihan; dan 

(e) menjaga kestabilan suhu tempat Arsip tersebut 

berada yaitu antara 11 °C-22°C dan kelembaban 

antara 45%-65% RH. 

4. Layanan Arsip Inaktif 

Layanan Arsip Inaktif dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dalam 

rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik 

dengan mempertimbangkan: 

a. prinsip keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip Inaktif; 
I 

b. sifat keterbukaan dan ketertutupan arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. layanan Arsip Inaktif dapat dilakukan secara manual 

dan/ atau elektronik; 

d. pemberian layanan Arsip Inaktif harus memperhatikan 

kewenangan Akses Arsip; 

e. selain kewenangan Akses Arsip, layanan Arsip Inaktif 
memperhatikan hak Akses Arsip; 

f. layanan Arsip Inaktif disertai dengan pengendalian 

peminjaman Arsip Inaktif; 

g. pengendalian peminjaman Arsip Inaktifuntuk mengatur batas 

waktu peminjaman; 

h. pengaturan batas waktu pemmjaman diperlukan untuk 

memudahkan Unit Kearsipan dalam mengontrol penyimpanan 
Arsi p Inaktif; 

1. untuk memudahkan unit kearsipan dalam menata Arsip 
Inaktif pada saat perninjarnan Arsip Inaktif, Unit Kearsipan 

menerapkan prosedur charge out; 
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J. prosedur charge out dalam layanan Arsip Inaktif dengan 
menggunakan out indicator yang meliputi: 

1) Out boks; 

2) Out guide; dan 

3) Out sheet. 

k. penataan Arsip Inaktif di Pusat Arsip Inakiif disertai dengan 

pencantuman peta atau denah lokasi simpan. 

C. Arsip Vital 

Dalam pengelolaan, perlindungan, pengamanan dan penyelamatan 

Arsip Vital, hal yang sangat penting adalah bagaimana unit kerja 

melakukan penentuan Arsip yang dikategorikan menjadi Arsip Vital. 

Kegiatan penentuan ini haruslah dilakukan dengan cara hati-hati dan 

cermat melalui prosedur yang sistematis. Kesalahan dalam menentukan 

Arsip Vital atau bukan akan rnenyebabkan kernungkinan unit kerja 

akan mengalami kerugian karena yang dilindungi bukan Arsip Vital. 

Untuk menentukan arsip yang masuk kategori Arsip Vital, maka perlu 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Pembentukan Tim Kerja 

Keanggotaan tirn kerja terdiri dari pejabat yang mewakili Unit 

Kearsipan, Unit Hukum, Unit Pengawasan, Unit Pengelola asset, 

dan unit-unit lain yang potensial menghasilkan Arsip Vital. 

Penanggung jawab program di unit kerja setingkat eselon II dan 

Eselon III tertentu adalah Pejabat Eselon II dan Eselon III tertentu. 

Pejabat Eselon II dan III tertentu wajib menunjuk petugas 

pengelola arsip vital rnelalui surat perintah. 

2. Kriteria Arsip Vital 

Penentuan Arsip Vital didasarkan atas kriteria sebagai berikut: 

a. merupakan prasyarat bagi keberadaan instansi Kementerian 

Perhubungan, karena tidak dapat digantikan dari aspek 

administrasi rnaupun legalitasnya, Contoh: Personal File, MoU 

dan perjanjian kerjasama yang strategis baik dalam rnaupun 

luar negeri yang rnasih berlaku, Arsip yang berkaitan dengan 

Aset/Barang Milik Negara (Sertifikat Hak Milik, BPKB), 
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Kontrak pekerjaan fisik dan gambar/ build drawing. dan 

dokumen lain yang menyertainya, Arsip hak kekayaan 

intelektual/hak paten yang masih berlaku, hasil-hasil 

Penelitian yang belum dan sudah dipublikasi, Laporan neraca 

keuangan pemerin tah / kemen terian, Arsi p pem bangunan 

bidang transportasi, Arsip-arsip yang masih digunakan secara 

langsung dalam operasional pelaksanaan tugas dan fungsi 

Kementerian lainnya; 

b. sangat dibutuhkan urituk menjamin kelangsurigan 

operasional · kegiatan instansi Kementerian Perhubungan 

karena berisi informasi yang digunakan sebagai rekonstruksi 

apabila terjadi bencana; 

c. berfungsi sebagai bukti kepemilikan kekayaan (asset) instansi; 

d. berkaitan dengan kebijakan strategis instansi. 

3. Identifikasi kegiatan dengan langkah-langkah: 

a. Analisis Organisasi 

Analisis organisasi dilakukan untuk menentukan unit-unit 

kerja yang memiliki potensi menciptakan Arsip Vital. Analisis 

organisasi dilakukan melalui pendekatan analisis fungsi dan 

analisis substansi informasi: 

1) memahami struktur, tugas pokok, dan fungsi organisasi; 

2) mengidentifikasi fungsi-fungsi substansi dan fungsi 

fasilitatif; 

3) mengidentifikasi unit-unit kerja yang melaksanakan tugas 

dan fungsi yang menghasilkan arsip sesuai dengan kriteria 

Arsip Vital; 

4) mengidentifikasi substansi informasi arsip yang tercipta 

pada unit-unit kerja potensial sebagai pencipta Arsip Vital; 

5) membuat daftar yang berisi Arsip Vital dan unit kerja 

pencipta. 

b. Pendataan 

Pendataan atau survey merupakan teknik pengumpulan data 

tentang Arsip Vital. Pendataan ini dilakukan: 

1) pendataan dilakukan setelah analisis organisasi; 

2) pendataan dilakukan untuk mengetahui secara pasti jenis 

jenis Arsip Vital pada unit unit kerja yang potensial; 
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3) pendataan menggunakan formulir yang berisi informasi: 

organrsasr pencipta dan unit kerja, jenis (series) Arsip, 
media simpan, sarana temu kembali, volume, periode 

(kurun waktu), retensi, tingkat keaslian, sifat kerahasiaan, 
lokasi simpan, sarana simpan, kondisi arsip, nama, dan 

waktu pendataan. 

Formulir pendataan menggunakan format sebagaimana 

dimaksud dalam Contoh Gambar 7 Sub Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 

1n1. 

c. Pengolahan Hasil Pendataan 

Hasil pendataan Arsip Vital dari unit-unit kerja dilakukan 

pengolahan oleh suatu tim yang dimaksudkan agar 

memperoleh kepastian bahwa hasil identifikasi memenuhi 

kriteria yang telah di tetapkan. Pengolahan dilakukan 

berdasarkan kriteria Arsip Vital sebagaimana tersebut dalam 

huruf A tersebut di atas dengan disertai analisis hukum dan 

analisis resiko, yaitu: 

1) Analisis Hukum 

Analisis hukum dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan: 

a) apakah Arsip tersebut secara legal mengandung hak 

dan kewajiban atas kepemilikan negara/warga negara; 

b) apakah hilangnya Arsip tersebut dapat menimbulkan 

tuntutan hukum terhadap individu atau kementerian; 

c) Apakah Arsip yang mendukung hak-hak hukum 

individu/ organisasi seandainya hilang duplikatnya 

harus dikeluarkan dengan pernyataan dibawah 

sumpah. 

2) Analisis Resiko 

Analisis resiko dilakukan terhadap arsip-arsip yang 

tercipta pada organisasi atau unit kerja yang dianggap 

vital melalui cara penafsiran kemungkinan kerugian yang 

akan ditimbulkan. Dalam rangka melakukan analisis 

resiko dapat 
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diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

a) jika Arsip ini tidak diketemukan (hilang/ musnah) 
berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

merekonstruksi informasi dan berapa biaya yang 
dibutuhkan oleh kementerian; 

b) berapa lama waktu yang tidak produktif dengan tidak 

adanya Arsip yang bersangkutan dan berapa biaya 

yang harus dikeluarkan oleh kementerian; 

c) berapa banyak kesempatan untuk memperoleh 

keuntungan yang hilang dengan tidak diketemukannya 
Arsip Vital ini; 

d) berapa besar . kerugian yang dialami o1eh kemen terian 

dengan tidak adanya Arsip yang dibutuhkan. 

d. Penentuan Arsip Vital 

Penentuan Arsip Vital merupakan proses lanjutan dari 

kegiatan pengolahan data. Sebelum melakukan penentuan 

Arsip Vital terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap 

kesesuaian antara kriteria Arsip Vital dengan hasil analisis 

organisasi dan analisis hasil pendataan, sehingga dapat 

ditentukan jenis-jenis Arsip Vital di instansi yang 

bersangkutan secara pasti. 

e. Penyusunan Daftar Arsip Vital 

Setelah penentuan Arsip Vital, langkah selanjutnya adalah 

menyusun Daftar Arsip Vital yang berisi informasi tentang 
Arsip Vital yang ada pada organisasi dala.m bentuk formulir 

yang merniliki kolom-kolom sebagai berikut: 

Nomor 

Jenis Arsip 

Unit Kerja 

Kurun Waktu 

Media 

: di isi dengan nomor urut Arsip Vital 

: di isi dengan jenis Arsip Vital yang 

telah di data 

: di isi dengan nama unit kerja asal Arsip 
Vital 

: di isi dengan tahun Arsip Vital tercipta 
: di isi dengan jenis media rekam Arsip 

Vital 
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: di isi dengan banyaknya Arsip Vital, 

misal : 1 (satu) berkas 

: di isi dengan batas waktu sebagai Arsip 

Vital 

Metode Perlindungan: di isi dengan jenis metode perlindungan 

.Jurnlah 

Jangka Simpan 

Lokasi Simpan 

Keterangan 

sesuai dengan ·kebutuhan masmg 

masing media rekam yang digunakan 

: di isi dengan tempat arsip tersebut 

disimpan 

: di isi dengan iriformasi spesifik yang 

belum/tidak ada dalam kolom yang 

tersedia. 

Daftar Arsip Vital yang telah disusun, ditandatangani oleh 

Pimpinan Unit Kerja yang bertanggungjawab secara fungsional 

di bidang kearsipan. 

Daftar Arsip Vital menggunakan sebagaimana Conteh Gambar 8 

Sub Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri ini. 

4. Pelindungan dan Pengamanan Arsip Vital 

a. metode Pelindungan Arsip Vital yang dapat dilakukan 

meliputi: 

1) Duplikasi dan Dispersal (Pemencaran) 

Duplikasi dan dispersal (pemencaran) adalah metode 

perlindungan Arsip dengan cara menciptakan duplikat 
atau salinan atau copy Arsip dan menyimpan Arsip hasil 

penduplikasian tersebut di ternpat lain. Hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam duplikasi adalah memilih 

dengan cermat bentuk-bentuk duplikasi yang diperlukan 

( copy kertas, mikrofilm, mikrofisch; rekaman magnetic, 
electronic records dan sebagainya) dan pemilihan media 

tergantung fasilitas peralatan yang tersedia/biaya yang 

mampu disediakan. Namun demikian dari aspek efisiensi 

harus menjadi pertimbangan utama sehingga setiap 
langkah harus mempertimbangkan: 



- 30 - 

a) apakah selama ini sudah ada duplikasi, kalau ada 

dalam bentuk apa dan dimana lokasinya; 

b) kapan duplikasi diciptakan (saat penciptaan atau saat 

yang lain) untuk itu perlu pengawasan untuk 

menjamin bahwa duplikasi benar-benar dibuat secara 

lengkap dan dijamin otentisitasnya; 

c) seberapa sering duplikasi digunakan, sehingga dapat 

ditentukan berapa jumlah duplikasi yang diperlukan. 

d) jika duplikasi dilakukan di luar media kertas, harus 

disiapkan peralatan untuk membaca, penemuan 

kembali maupun mereproduksi informasiriya. 

Metode duplikasi dan dispersal dilaksanakan dengan 

asumsi bahwa bencana yang sama tidak akan menimpa 

dua tempat atau lebih yang berbeda. Untuk menjamin 

efektifitas metode ini maka jarak antar lokasi 

penyimpanan arsip yang satu dengan yang lainnya perlu 

diperhitungkan dan diperkirakan jarak yang arnan dari 

bencana. 

Metode duplikasi dan dispersal dapat dilakukan dengan 

cara alih media dalam bentuk microform atau dalam 

bentuk CD-ROM. CD-ROM tersebut kemudian dibuatkan 

back-up, dokumen/ Arsip asli digunakan untuk kegiatan 

kerja sehari-hari 

sementara CD-ROM disimpan pada tempat penyimpanan 

Arsip Vital yang dirancang secara khusus. 

2) Dengan Peral.a tan Khusus ( Vaulting) 

Pelindungan bagi Arsip Vital dari musibah atau bencana 

dilakukan dengan menggunakan peralatan penyimpanan 

khusus, seperti almari besi, filling cabinet tahan api. 

Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media 

dan ukuran. Namun demikian secara umum peralatan 

tersebut memiliki karakteristik tidak mudah terbakar 

(sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang 

kurangnya 4 (empat) jam kebakaran), kedap air dan 

bebas medan magnet untuk jenis arsip berbasis 

magnetik/ elektronik. 
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b. Pengamanan Fisik Arsip Vital 

Pengamanan fisik Arsip Vital dilaksanakan dengan maksud 
untuk melindungi Arsip dari ancaman faktor-faktor 
pemusnah/perusak Arsip. Contoh Pengamanan fisik Arsip 
Vital adalah: 

1) penggunaan sistem keamanan ruang penyimpanan Arsip 
seperti pengaturan akses, pengaturan ruang simpan, dan 

penggunaan sistem alarm yang dapat digunakan untuk 

mengamankan arsip dari bahaya pencurian, sabotase, 

penyadapan, dan lain-lain; 
2) menempatkan Arsip Vital pada tingkat ketinggian yang 

bebas dari banjir; 

3) struktur bangunan tahan gempa dan lokasi yang tidak 

rawan gempa, angin topan, dan badai; dan 

4) penggunaan ruangan tahan api serta dilengkapi dengan 

peralatan alarm dan alat pemadam kebakaran dan lain 

lain. 
c. Pengamanan Informasi Arsip 

Dalam rangka pengamanan informasi dan layanan 

penggunaan Arsip Vital, Pengolah Arsip Vital harus 

melakukan pengaturan sebagai berikut: 

1) menjamin arsip hanya digunakan oleh orang yang berhak; 

2) memberi kode rahasia pada Arsip Vital; dan 

3) membuat spesifikasi orang-orang yang memiliki hak akses; 

5. Penyimpanan Arsip Vital 

Arsip Vital disimpan pada tempat khusus sehingga dapat 
mencegah/menghambat unsur perusak fisik Arsip dan sekaligus 

mencegah pencurian informasinya. Lokasi penyimpanan Arsip Vital 

dapat dilakukan baik secara on site ataupun off site 

a. penyimpanan on site adalah penyimpanan Arsip Virtual apa 

Vital yang ditempatkan pada ruangan tertentu dalam satu 

gedung atau perkantoran dalam lingkungan Kementerian 
Perhubungan; 

b. penyimpanan off site adalah penyimpanan Arsip Vital yang 
ditempatkan di luar lingkungan gedung perkantoran 

Kementerian Perhubungan. 



- 32 - 

6. Penyelamatan Arsip Vital 

Untuk menjaga kemungkinan kerusakan yang lebih parah 

diperlukan langkah-Iangkah penyelamatan Arsip Vital pasca 

musibah atau bencana sebagai berikut: 

a. mengevakuasi Arsip Vital yang terkena bencana dan 

memindahkan ke tempat yang lebih aman; 

b. mengidentifikasi jenis Arsip yang mengalami kerusakan, 

jumlah dan tingkat kerusakannya dengan mengacu pada daftar 

Arsip Vital; 

c. memulihkan kondisi (recovery) baik untuk fisik Arsip Vitalnya 

maupun tempat penyimpanannya yang dapat dilakukan dalam 

bentuk rehabilitasi fisik Arsip atau rekonstruksi bangunan. 

7. Pemulihan (Recovery) 

a. Stabilisasi dan perlindungan Arsip yang dievakuasi. 

Setelah terjadi bencana perlu sesegera mungkin dilakukan 

perbaikan terhadap kerusakan struktur bangunan atau 

kebocoran. Pengaturan stabilitas suhu udara dan kelembaban 

dapat dikurangi dengan pengaturan sirkulasi udara atau 

menggunakan kipas angm. Apabila seluruh bangunan 

mengalami kerusakan, maka Arsip yang sudah dievakuasi dan 

dipindahkan ke tempat aman harus dijaga untuk rnencegah 

kerusakan yang semakin parah, karena dalam waktu 48 (empat 

puluh delapan) jam Arsip terse but akan ditumbuhi jamur, yang 

kemudian akan segera membusuk dan hancur. Sedangkan 

dalam musibah kebakaran, kerusakan terhadap Arsip dari 
.. 

jelaga, asap, racun api, suhu udara yang sangat tinggi dan lain- 

lain, harus dinetralisir sesegera mungkin dengan cara 

dijauhkan dari pusat bencana. 

b. penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuhan 

pemulihan yang berkaitan dengan operasional penyelamatan. 

penilaian dan pemeriksaan terhadap tingkat kerusakan 

dilakukan untuk menentukan jumlah dan jenis kerusakan, 

media atau peralatan apa yang terpengaruh dan ikut rusak, 

peralatan dan lain-lain termasuk memperhitungkan 

kebutuhan tenaga ahli dan peralatan untuk melakukan operasi 

penyelamatan. 
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c. Pelaksanaan Penyelamatan 

1) pelaksanaan penyelamatan dalam bencana besar. 

Penyelamatan Arsip Vital yang disebabkan oleh bencana 

besar perlu dibentuk tim penyelamatan yang 

bertanggungjawab mengevakuasi dan memindahkan Arsip 

ke tempat yang aman, melakukan penilaian tingkat 
kerusakan, mengatur proses penyelamatan termasuk tata 

caranya, penggantian shift, rotasi pekerjaan, dan 

mekanisme komunikasi dengan pihak-pihak terkait. 

2) pelaksanaan penyelamatan bencana yang berskala kecil 

penyelamatan Arsip Vital yang disebabkan oleh bencana 

yang berskala kecil cukup dilakukan oleh Unit Fungsional 

dan unit terkait. Misalnya musibah kebakaran yang terjadi 

di suatu kantor maka pelaksanaan penyelamatan 

dilakukan oleh Unit Kearsipan dibantu oleh Unit 

Keamanan dan Unit Pemilik Arsi p. 

3) Prosedur pelaksanaan penyelamatan Arsi p yang 

disebabkan oleh bencana banjir dilakukan dengan cara: 

a) pengepakan yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum 

melakukan pemindahan Arsip dari lokasi bencana ke 

tempat yang aman. Arsip yang terkena musibah 

sebelumnya perlu dibungkus dan diikat (dikemas) 

supaya tidak tercecer, baru kemudian dipindahkan; 

b) pembersihan yaitu memilah dan membersihkan Arsip 

secara manual dari kotoran yang menempel pada 

Arsip, kemudian disiram dengan cairan alkohol atau 

thymol supaya kotoran yang menempel pada Arsip 

dapat terlepas dan Arsipnya tidak lengket; 

c) pembekuan yaitu mendinginkan sampai ke tingkat 

suhu mmus 40° (empat puluh derajat) celcius 
sehingga Arsip mengalami pembekuan; 

d) pengeringan yaitu mengeringkan Arsip menggunakan 
vacum pengering atau kipas angin. Tidak dijemur 

dalam panas matahari secara langsung; 

e) penggantian Arsip yang ada salinannya yang berasal 

dari tempat lain; 
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f) penggandaan (back up) seluruh Arsip yang sudah 

diselamatkan; dan 

g) memusnahkan Arsip yang sudah rusak parah dengan 
membuat Berita Acara. Sedangkan untuk volume 

Arsip yang sedikit, cukup dilakukan dengan cara 

sederhana dengan tetap menjaga suhu antara 100 s.d. 

170 dan tingkat kelembaban antara 25% s.d. 35% RH. 

Sedangkan penyelamatan Arsip akibat musibah kebakaran 

hanya dilakukan terhadap Arsip yang secara fisik dan 

informasi masih bisa dikenali. Pembersihan Arsip dari 

asap atau jelaga dilakukan dengan cara manual. 

d. Prosedur Penyimpanan Kembali 

Arsip yang telah dibersihkan dan dikeringkan disimpan 

kembali ke tempat yang bersih dengan suhu dan kelembaban 

yang sesuai, dengan langkah-Iangkah: 

1) jika ternpat penyimpanan Arsip Vital tidak mengalami 

kerusakan maka ruangan tersebut dibersihkan terlebih 

dahulu; 

2) penempatan kembali peralatan penyimpanan Arsip Vital; 

3) penempatan kembali Arsip; 

4) Arsip Vital elektronik dalam bentuk CD, cartridge dan 

lain-lain disimpan di tempat tersendiri dan dilakukan 

format ulang dan dibuat duplikasinya. 

8. Evaluasi 

Setelah selesai melakukan kegiatan pemulihan maka perlu 

dilakukan evaluasi untuk mengeta.hui seberapa jauh tingkat 

keberhasilan penyelamatan Ar-sip Vital dan penyusunan laporan. 

Kegiatan evaluasi juga akan bermanfaat untuk mempersiapkan 

kemungkinan adanya bencana di kemudian hari. 

9. Ketentuan Akses Arsip Vital 

Ketentuan akses Arsip Vital terdiri dari 2 (dua) golongan yaitu 

pengguna yang ada di lingkungan internal dan pengguna dari 

lingkungan eksternal instansi. Penggolongan tersebut adalah 

se bagai beriku t: 
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Kementerian lingkungan di berhak a. pengguna yang 

Perhubungan 

1) penentu Kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk 

mengakses seluruh Arsip Vital yang berada di bawah 

kewenangannya, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Menteri Perhubungan mempunyai kewenangan untuk 

mengakses seluruh Arsip Vital; 

b) pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah Menteri 

Perhubungan) Pejabat Eselon I mempunyai 

kewenangan untuk mengakses Arsip Vital di bawah 

kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses 

untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level 

tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit 

kerjanya, kecuali telah mendapatkan izm dari 

pimpinan tertinggi; 

c) pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di" bawah 

pimpinan level tinggi) Pejabat Eselon II dan III 

mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh 

Arsip Vital di bawah kewenangannya, namun tidak 

diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat 

pada pimpinan level tertinggi, pimpinan level tinggi, 

dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah 

mendapatkan izin dari pimpinan tingkat tertinggi dan 

tingkat tinggi. 

2) pelaksana kebijakan, yaitu Pejabat Eselon IV, Arsiparis, dan 

pegawai yang mempunyai kewenangan untuk mengakses 

seluruh Arsip Vital yang berada di bawah kewenangannya 

dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi tidak diberikan hak 

akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi terbatas, 

rahasia, dan sangat rahasia yang terdapat pada pirnpman 

tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level 

menengah, dan yang satu tingkat di atas unit kerjanya 

kecuali telah mendapatkan izin. 

3) Pengawas internal mernpunyai kewenangan untuk 

mengakses seluruh Arsip pada Pencipta Arsip dalam rangka 

melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang- undangan, seperti 

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. 
b. pengguna yang berhak di lingkungan eksternal. 

1) publik mempunyai hak untuk mengakses Arsip Vital 

setelah mendapat ijin dari Menteri Perhubungan; 

2) pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses 
seluruh Arsip Vital pada Pencipta Arsip dalam rangka 

melaksanakan 

ketentuan 

fungsi pengawasan se suar dengan 

seperti peraturan perundang-undangan, 
pengawasan yang · dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan 

Pembangunan (BPKP), contohnya ketika BPK sedang 

dalam tugas mengaudit; 

3) aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses 

Arsip Vital pada Pencipta Arsip yang terkait dengan perkara 

atau proses h ukurn yang sedang ditanganinya · dalam 

rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum, contohnya 

ketika pihak penegak hukum sedang menangani tindak 

pidana korupsi. 

D. ALIH MEDIA 

Dalam rangka pemeliharaan Arsip Dinamis dapat dilakukan Alih Media 

Arsip yang dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai 

dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilakukan dengan 

prasarana dan sarana yang sesuai dengan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/ atau 

dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang 

ditetapkan oleh Kementerian Pehubungan; 
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, 

kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 

3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; 
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4. dilengkapi dengan prosedur a tau petunjuk yang diumumkan 

dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh 

pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik 

tersebut; dan 

5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 

Dalam melakukan Alih Media Arsip, pimpman Pencipta Arsip 

menetapkan kebijakan Alih Media Arsip. Kebijakan Alih Media Arsip 

sebagaimana dimaksud meliputi metode (perigkopian , konversi, 

migrasi), prasarana dan sarana, penentuan prioritas Arsip yang di Alih 

Media, serta penentuan pelaksana Alih Media. 

Pada tiap Pencipta Arsip, Alih Media dapat dilaksanakan oleh Unit 

Pengolah dan Unit Kearsipan dengan memperhatikan: 

1. Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan 

memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi. 

2. kondisi Arsip sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) di atas 

an tara lain: 

a. Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalami kerusakan 

secara fisik; atau 

b. Arsip elektronik dengan format data versi lama yang perlu 

diperbarui dengan versi baru; atau 

c. informasi yang terdapat dalam media lain dimana media 

tersebut secara sistem tidak diperbarui lagi karena 

perkembangan teknologi. 

3. Nilai informasi sebagaimana dimaksud, dimana Alih Media 

diutamakan terhadap: 

a. informasi yang bedasarkan peraturan perundang-undangan 

tentang keterbukaan informasi publik harus diumumkan 

secara serta merta; dan 

b. Arsip yang berketerangan permanen dalam Jadwal Retensi 

Arsip (JRA). 

Unit Kearsipan pada tiap Pencipta Arsip dalam melaksanakan Alih 

Media harus membuat Berita Acara yang disertai dengan daftar Arsip 

yang dialihmediakan. 
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Berita acara Alih Media paling sedikit memuat: 

1. waktu pelaksanaan; 

2. tempat pelaksanaan; 

3. jenis media; 

4. jumlah Arsip; 

5. keterangan proses Alih Media yang dilakukan; 

6. pelaksana; dan 

7. penandatangan oleh pimpinan unit kearsipan. 

Berita Acara Alih Media sebagaimana dimaksud dalam Contoh Gambar 

9 Sub Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Menteri ini. 

Daftar Arsip Dinamis yang dialihmediakan paling sedikit memuat: 

1. unit pengolah; 

2. nomor urut; 

3. jenis Arsip; 

4. jumlah Arsip; 

5. kurun waktu; dan 

6. keterangan. 

Daftar Arsip Dinamis yang dialihmediakan sebagaimana dimaksud 

dalam Contoh Gambar 10 Sub Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

Arsip yang bernilai guna kebuktian (evidential) yang telah 

dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Kriteria Arsip yang bernilai guna kebuktian (evidential) sebagaimana 

dimaksud terdiri atas: 

1. merupakan bukti keberadaan, perubahan, pembubaran suatu 

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan; 

2. merupakan bukti dan informasi tentang kebijakan strategis 

orgarusasi; 
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3. merupakan bukti dan informasi tentang kegiatan pokok organisasi; 

4. merupakan bukti dan informasi tentang interaksi organisasi 

dengan komunitas klien yang dilayani; 

5. merupakan bukti hak dan kewajiban individu dan organisasi; 

6. memberi sumbangan pada pembangunan memori organisasi untuk 

tujuan keilmuan, budaya, atau historis; dan 

7. berisi bukti dan informasi ten tang kegiatan pen ting bagi stake 
holder internal dan eksternal. 

Alih Media Arsip diautentikasi oleh pimpman di lingkungan Pencipta 

Arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi 

atau terkait dengan arsip hasil Alih Media. Tanda tertentu yang 

dilekatkan dapat dilakukan dengan metode antara lain: 

1. digital signature (security); 
2. public key/private key (akses}; 

3. watermark (copyright); atau 

4. metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Ketentuan mengenai teknis Alih Media dari arsip kertas ke dalam media 

elektronik (digitalisasi) dapat dilakukan dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. penyeleksian/ penilaian Arsip yang akan dilakukan Alih Media 

dengan memperhatikan kondisi dan nilai informasi Arsip; 

2. dalam kegiatan Alih Media kertas ke elektronik (digitalisasi), 

pemindaian dapat dilakukan dengan alat pemindai yaitu scanner. 
3. proses pemindaian dilakukan dengan hasil disesuaikan pada 

format TIFF yaitu format image tanpa kompresi dan resolusi pada 

600dpi untuk perlindungan Arsip. 

4. pemindaian Arsip asli direkomendasikan untuk menggunakan 

resolusi minimum 300 dpi (dot per inch) dan disimpan dalam 

bentuk dokumen elektronik dalam format tertentu seperti TIFF, 

GIF, JPEG, PNG, dan PDF. Arsip elektronik tersebut harus 

memiliki informasi yang sama seperti dokumen aslinya. 

5. Unit Kearsipan dalam melaksanakan Alih Media harus membuat 

berita acara dan daftar arsip alih media; dan 

6. melaksanaan autentikasi Arsip hasil Alih Media. 
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BAB III 

PENYUSUTAN ARSIP 

Tahapan Penyusutan Arsip meliputi pemindahan Arsip Inaktif, 

pemusnahan Arsip dan penyerahan Arsip Statis. 

A. Pemindahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan: 

Kegiatan pemindahan Arsip Inakiif meliputi Penyeleksian Arsip Inakiif, 

Penataan Arsip Inakiif dan Pembuatan Daftar Arsip Inaktif, 

1. Penyeleksian Arsip Inaktif 

a. Penyeleksian Arsip Inaktif dilakukan melalui JRA dengan cara 

melihat pada kolom retensi aktif; 

b. Dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampaui, maka 

Arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi 

penggunaan Arsip yang telah merrurun. 

2. Penataan Arsip Inaktif 

a. Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan asas asal usul 

dan asas aturan asli: 

1) Asas "asal usul" adalah asas yang dilakukan untuk 

menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta 

Arsip (provenance), tidak dicampur dengan Arsip yang 

berasal dari Pencipta Arsip lain, sehingga Arsip dapat 

melekat pada koriteks penciptaannya; 

2) Asas "aturan asli" adalah asas yang dilakukan untuk 

menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan 

aslinya ( original order; a tau sesuai dengan pengaturan 

ketika Arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan 

Pencipta Arsip. 

b. Penataan Arsip Inakiif pada Unit Pengolah/Unit Kerja 

dilaksanakan melalui kegiatan: 

1) pengaturan fisik Arsip; 

2) pengolahan informasi Arsip; dan 

3) penyusunan daftar Arsip Inaktif. 

c. Penataan Arsip Inaktifyang dipindahkan ke dalam boks, dengan 

rincian kegiatan: 
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1) menata folder/berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan 

dipindahkan yang diurutkan berdasarkan nomor urut 
daftar Arsip Inaktifyang dipindahkan; 

2) menyimpan dan memasukkan folder/ berkas Arsip Inakiif 

kedalam boks Arsip; 

3) memberi label boks Arsip, dengan keterangan: nomor boks, 

nama Unit Pengolah, nomor urut Arsip, dan tahun 

penciptaan Arsip. 

d. Penataan Arsip Iriakiif dan pembuatan Daftar Arsip Inaktif 

menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengolah/unit kerja. 

3. Pernbuatan Daftar Arsip Inaktif 

a. Pencipta Arsip menyusun daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan 

dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah Z unit kerja 

selaku yang memindahkan Arsip dan Unit Kearsipan di 

lingkungan Pencipta Arsip selaku penerima Arsip atau pejabat 

yang diberi kewenangan. 

b. Daftar Arsip lnaktif sekurang-kurangnya memuat: 

1) Pencipta Arsip; 

2) Unit Pengolah; 

3) nomor Arsip; 

4) kode klasifikasi; 

5) uraian inforrnasi Arsip; 

6) kurun waktu; 

7) jumlah; 

8) tingkat perkembangan; 

9) keterangan; 

10) no definitif folder dan boks; 

11) lokasi simpan (ruangan dan no rak) 

12) jangka simpan dan nasib akhir; 

13) kategori Arsip. 

Daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan sebagaimana dimaksud 

dalam Contoh Gambar 11 Sub Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 
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c. Berita Acara Pemindahan Arsip sekurang-kurangnya memuat 

waktu pelaksanaan, tempat, jenis Arsip yang dipindahkan, 

jumlah Arsip, pelaksana dan penandatangan oleh pimpinan Unit 

Pengolah dan/ atau Unit Kearsipan. 

d. Dalam hal pemindahan Arsip yang memiliki nilai guna 

berkelanjutan ke unit depo penyimpanan Arsip Inakiif yang 

dikelola oleh ANRI atau Pemindahan Arsip Inaktif di lingkungan 

Pencipta Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun. Pendokumentasian' proses pcminda.han 

dilakukan dengan membuat berita acara pemindahan Arsip. 

Format Berita Acara Pemi.ndahan Arsip sebagaimana dimaksud 

dalam Contoh Gambar 12 Sub Lampiran yang mer'upakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

B. Pemusnahan Arsip 
Pemusnahan Arsip merupakan bagian dari kegiatan penyusutan Arsip, 

yang pada hakekatnya dilakukan dalam rangka pengurangan Arsip 

dalam konteks penyelamatan Arsip baik fisik maupun informasinya. 

Pemusnahan Arsip di lingkungan Kementerian Perhubungan ditetapkan 

oleh pimpinan Kementerian Perhubungan, setelah mendapat: 

1. pertimbangan tertulis dari panitia penilai Arsip; dan 

2. persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. 

Pelaksanaan pemusnahan Arsip menjadi tanggung jawab Unit 

Kearsipan Kementerian Perhubungan. Prosedur pemusnahan Arsip di 

Kementerian Perhubungan dilaksariakan melalui tahapan Pembentukan 

panitia penilai Arsip, penyeleksian Arsip, pembuatan daftar Arsip usul 

musnah, penilaian Arsip, permohonan persetujuan tertulis Kepala 

ANRI, pelaksanaan pemusnahan arsip. 

1. Pembentukan Panitia Penilai Arsip 

a. pembentukan panitia penilai Arsip ditetapka.n oleh Sekretaris 

Jenderal Kementerian Perhubungan; 

b. panitia penilai Arsip bertugas untuk melakukan penilaian 

arsip yang akan dimusnahkan; 

c. panitia penilai Arsip berjumlah ganjil; 
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d. panitia penilai Arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur: 

1) pimpmari Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap 
anggota; 

2) pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan 

sebagai anggota; 

3) Arsiparis/Pengelola Arsip sebagai anggota. 

e. Panitia Penilai Arsip mempunyai tugas melakukan penilaian 

Arsip yang akan dimusnahkan. 

2. Penyeleksian Arsip 

a. penyeleksian Arsip dilakukan oleh panitia penilai Arsip 

dengan berdasarkan JRA Kementerian Perhubungan, dengan 

cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom 

keterangan; 

b. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan 

pada kolom keterangan dinyatakan musnah, maka Arsip 

tersebut dapat dikategorikan sebagai Arsip usul musnah. 

3. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah 

a. hasil penyeleksian Arsip dituangkan dalam daftar Arsip usul 

musnah; 

b. daftar Arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi nomor, 

jenis Arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan 

keterangan. 

Daftar Arsip usul musnah sebagaimana dirnaksud dalam Contoh 

Gambar 13 Sub Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

4. Penilaian Arsi p 

a. panitia Penilai melakukan penilaian terhadap daftar Arsip 
usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung 
terhadap fisik Arsip yang akan dimusnahkan; 

b. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalarn huruf a di at.as, 

dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai 

Arsip. 
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Format Pertimbangan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam 

Contoh Gambar 14 Sub Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

5. Permohonan Persetujuan Pemusnahan Arsip ke Kepala ANRI. 

Pengajuan Permintaan Persetujuan Pemusnahan Arsip yang telah 

diseleksi dan dinilai oleh Panitia Penilai Arsip kepada Kepala ANRI, 

dilengkapi dengan: 

a. surat pertimbangan dari panitia penilai Arsip instansi; 

b. daftar Arsip usul musnah dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 
pada halaman depan dituliskan sebagai lampiran surat 

permintaan persetujuan pemusnahan Arsip dilengkapi nomor, 

tanggal dan hal sebagaimana format surat pada pedoman tata 

naskah dinas yang berlaku. Pada akhir halaman daftar Arsip 

usul musnah ditandatangani oleh pimpman Kementerian 

Perhubungan atau penandatangan surat, dan diparaf oleh 

ketua panitia penilai Arsip atau pimpinan Unit Kearsipan; 

c. Jadwal Retensi Arsip (JRA) terbaru yang telah disetujui oleh 

Kepala ANRI. 

Tim ANRI akan melakukan verifikasi terhadap Daftar Arsip yang 

diusulkan untuk dimusnahkan dan · berkoordinasi dengan Tim 

dari Kementerian Perhubungan. Surat Persetujuan Kepala ANRI 

dilampiri daftar Arsip usul musnah akan disampaikan kepada 

Pimpinan Kementerian Perhubungan untuk selanjutnya 

digunakan sebagai dasar penetapan pemusnahan Arsip. 

6. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip 

Pelaksanaan Pemusnahan Arsip dilaksanakan dengan penetapan 

dari pimpinan Kementerian Perhubungan setelah mendapatkan 
' ' . . . 

persetujuan pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI. 

a. pelaksanaan pemusnahan Arsip mernperhatikan ketentuan, 

yaitu: 

1) dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi Arsip 

musnah dan tidak dapat dikenali; 

2) disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari 

unit kerja bidang hukum dan/atau unit kerja 
pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang 

bersangkutan; dan 
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3) disertai penandatanganan berita acara yang memuat 
daftar Arsip yang dimusnahkan. 

b. Pelaksanaan pemusnahan Arsip dilakukan dengan membuat 

berita acara pemusnahan beserta daftar Arsip usul musnah 

yang dibuat rangkap 2 (dua) sebagai lampiran yang tidak 

terpisahkan dengan Berita Acara Pemusnahan Arsip. 

c. berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpirian Unit 

Kearsipan, pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya 

dimusnahkan, dan disaksikan sekurang-kurangnya dari unit 

kerja bidang hukum clan unit kerja bidang pengawasan. 

Format berita acara pemusnahan Arsip sebagaimana 

dimaksud dalam Contoh Garnbar 15 Sub Lampiran yang 

mer'upakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 
1n1. 

d. Pemusnahan Arsip dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 

1) pencacahan; 

2) penggunaan bahan kimia; atau 

3) pulping. 
e. Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan 

arsip wajib disimpan oleh Unit Kearsipan Kementerian 
Perhubungan, sebagai Arsip Vital, meliputi: 

1) keputusan pembentukan panitia pemusnahan Arsip; 

2) notulen rapat penitia penilai pemusnahan Arsip pada 

saat melakukan penilaian; 

3) surat pertimbangan dari panitia penilai kepada pimpinan 
Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa Arsip yang 
diusulkan musnah dan tclah memenuhi syarat untuk 
dimusnahkan; 

4) surat persetujuan pemusnahan Arsip dari Kepala ANRI; 

5) keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan 
pelaksanaan pemusnahan Arsip. 

6) berita acara pemusnahan Arsip 
7) daftar Arsip yang dimusnahkan. 
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C. Penyerahan Arsip Statis 

Penyerahan Arsip Statis meliputi prosedur penyerahan Araip Statis, 

penyeleksian dan pembuatan daftar Arsip usul serah, penilaian Arsip, 

pemberitahuan penyerahan Arsip Statis, verifikasi, dan persetujuan, 

penetapan arsip yang diserahkan dan pelaksanaan serah terima arsip. 

1. Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut: 

a. memeriksa dan meneliti Arsip yang sudah habis masa 

simpannya dan berketerangan permanen sesuai Jadwal 

Retensi Arsip (JRA) serta masih memiliki nilai guna bagi 

kepentingan pertanggungjawaban nasional; 

b. mengelompokkan Arsip yang telah diteliti berdasarkan 

j enis / seri Arsi p; 

c. mencatat jenis/ seri Arsip yang akan diserahkan dalam daftar 

Arsip; 

d. memasukkan Arsip ke dalam boks dan memberi label sesuai 

dengan isi boks; 

e. Arsip yang akan diserahkan kepada ANRI terlebih dahulu 

dikonsultasikan dengan ANRI; 

f. penyerahan Arsip dilaksanakan dengan Keputusan Menteri 

Perhubungan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan 

membuat berita acara penyerahan Arsip Statis dan disertai 

dengan daftar Arsip Statis yang akan diserahkan ke ANRI, 

yang masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu 

rangkap pertama di.tujukan untuk instansi pencipta, dan 

rangka kedua ditujukan untuk ANRI; 

g. Arsip yang tercipta dari kegiatan penyerahan Arsip, 

diperlukan sebagai Arsip Vital. 

2. Penyeleksian dan Pembuatan Daftar Arsip Usul Serah 

a. penyeleksian Arsip Statis dilakukan melalui Jadwal Retensi 

Arsip (JRA) dengan cara melihat pada kolom retensi inakiif 

dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen; 
b. dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan 

pada kolom keterangan dinyatakan permanen, maka Arsip 

tersebut telah memasuki masa Arsip usul serah; 

c. hasil penyeleksian Arsip dituangkan dalam daftar Arsip usul 

serah; 
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d. daftar Arsip usul serah sekurang-kurangnya berisi nomor, 

kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah 

arsip, dan keterangan. 

Daftar Arsip Statis yang diserahkan sebagaimana dimaksud 

dalam Contoh Gambar 16 Sub Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

3. Penilaian Arsip 

a. panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar Arsip 

usul serah dengan melakukan verifikasi secara langsung 

terhadap fisik Arsip; 

b. hasil penilaian sebagaimana · dimaksud dalam huruf a 
dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai 

Arsip. 

4. Pemberitahuan Penyerahan Arsip Statis 

a. pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan 

Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI sesuai wilayah 

kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan 

Pencipta Arsip bahwa Arsip yang diserahkan autentik, 

terpercaya, utuh, dan dapat digunakan; 

b. proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) menyampaikan surat permohonan penyerahan Arsip Statis 

dari pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI sesuai 
wilayah kewenangannya; 

2) menyampaikan daftar Arsip usul serah; dan 

3) menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai 

Arsip. 

5. Verifikasi dan Persetujuan 

a. Kepala ANRI sesuai kewenangannya melakukan verifikasi 

Daftar Arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan 

Arsip Statis dari Kementerian Perhubungan; 

b. Kepala ANRI sesuai kewenangannya dapat memberikan 

rekomendasi atas hasil verifikasi daftar Arsip usul serah 
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terhadap Arsip yang diterima atau ditolak kepada Pencipta 

Arsip; 
c. Kepala ANRI sesuai kewenangannya memberikan persetujuan 

atas daftar Arsip usul serah dari Kementerian Perhubungan. 

6. Penetapan Arsip yang diserahkan 

Pimpinan Kementerian Perhubungan mengeluarkan penetapan 

terhadap Arsip yang akan diserahkan kepada ANRI sesuai wilayah 

kewenangannya dengan rnengacu pada persetujuan dari Kepala 

ANRI. 

7. Pelaksanaan Serah Terima Arsip 

a. pelaksanaaan serah terima Arsip Statis oleh pimpman 

Kementerian Perhubungan kepada ANRI dengan disertai 

berita acara, daftar Arsip usul serah dan fisik Arsip yang .akan 
diserahkan. 

b. susunan format berita acara meliputi: 

1) kepala, memuat logo, judul, dan harij tanggal Ztahun, 

tempat pelaksanaan penandatanganan, nama dan jabatan 

para pihak yang membuat berita acara; 

2) batang tubuh, memuat kegiatan yang dilaksanakan, 

termasuk bilamana' ada klauaul perjanjian antara kedua 

pihak khususnya mengenai hak akses Arsip Statis: 

3) kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau pihak yang 

dikuasakan olehnya, serta tanda tangan para pihak yang 

melakukan penandatanganan naskah berita. 

Format Berita Acara Penyerahan Arsip Statis sebagaimana 
dimaksud dalam Contoh Gambar 17 Sub Lampiran yang 

. . . 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 

1n1. 
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BAB IV 

SUMBER DAY A KEARSIPAN 

Sumber Daya Kearsipan Kementerian Perhubungan, terdiri dari: 

A. Sumber Daya Manusia Kearsipan: 
1. Pejabat Struktural pada Unit Kearsipan Kementerian 

Perhubungan: 

a. Pejabat Struktural pada Unit Kearsipan I; 

b. Pejabat Struktural pada Unit Kearsipan II; 
c. Pejabat Struktural pada Unit Kearsipan III. 

2. Tugas Unit Kearsipan Kementerian Perhubungan: 

a. Unit Kearsipan I di lingkungan Kemeriterian Perhubungan 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) melaksanakan pembinaan sistem kearsipan dan jabatan 

fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

2) mengarahkan, mengendalikan, dan menata Arsip Inakiif 

Kementerian Perhubungan; 

3) melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah tidak 

bernilai guna; 

4) melaksanakan penyerahan Arsip Statis yang bernilai 

sebagai pertanggungjawaban nasional kepada ANRI 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5) memberikan persetujuan dan memantau pelaksanaan 

kegiatan penyusutan Arsip pada Unit Kearsipan II dan 

Unit Kearsipan III; dan 

6) melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Arsip 

Nasional Republik Indonesia (ANRI). 

b. Unit Kearsipan II di lingkungan Kementerian Perhubungan 
mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) melakukan pembinaan kearsipan pada unit kerja dan 
Unit Pelaksana Teknis (UPTJ masing-masing; 

2) mengarahkan, mengendali.kan, dan menata Arsip 

Dinamis pada unit kerja masing-masing; 

3) melakukan koordinasi kegiatan di bidang kearsipan dan 

jabatan fungsional Arsiparis dengan Unit Kearsipan I; 
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4) memindahkan permohonan persetujuan pemusnahan 

Arsip Inaktifkepada Unit Kearsipan I; 
5) mengajukan permohonan persetujuan pemusnahan 

Arsip Inaktifkepada Unit Kearsipan I; 

6) melaporkan kegiatan penyusutan Arsip di Unit 

Kearsipan II dan Unit Kearsipan III kepada Unit 

Kearsipan I. 

c. Unit Kearsipan III di Lingkungan Kementerian Perhubungan 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) mengarahkan, mengendalikan, dan menata Arsip 

Dinamis pada Unit Kerja masing-masing; 
2) melakukan koordinasi di bidarig kearsipan dan jabatan 

fungsional Arsiparis dengan Unit Kearsipan II; 

3) memindahkan Arsip Inaktif dan Arsip Sta tis kepada Unit 

Kearsipan II; 

4) mengelola dan menyimpan Arsip Inaktif di ruang 

penyimpanan Arsip unit kerja masing-masing bagi Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang letaknya berada jauh dari 

Unit Kearsipan II; 

5) mengajukan permohonan persetujuan untuk 

pemusnahan Arsip Inaktif ke Unit Kearsipan I melalui 

Unit Kearsipan II; 

6) melaporkan · kegiatan penyusutan Arsip kepada Unit 

Kearsipan II. 

3. Tanggung Jawab Pejabat Struktural Unit Kearsipan Kementerian 

Perhubungan: 

a. Pejabat Struktural pada Unit Kearsipan I memiliki tanggung 

jawab sebagai berikut: 

1) melaksanakan perencanaan/pcnyusunan program, 

kebijakan, monitoring, dan evaluasi di bidang kearsipan 

serta pengelolaan sumber daya kearsipan di lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 

2) melakukan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di 

lingkungan Kementerian Perhubungan; 

3) melakukan koordinasi dengan lembaga kearsipan. 
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b. Pejabat Struktural pada Unit Kearsipan II memiliki tanggung 
jawab sebagai berikut: 

1) melakukan pembinaan kearsipan pada unit kerja dan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) masing-masing; 
2) mengarahkan, mengendalikan, dan menata Arsip 

Dinamis pada unit kerja masing-masing; 

3) melakukan koordinasi kegiatan di bidang kearsipan dan 

jabatan fungsional arsiparis dengan Unit Kearsipan I; 

4) memindahkan Arsip Inaktif dan Arsip Statis kepada Unit 

Kearsi pan I; 

5) mengajukan perinohonan persetujuan pemusnahan 

Arsip Inaktifkepada Unit Kerja Kearsipan I; 

6) Melaporkan kegiatan penyusutan Arsip di Unit 

Kearsipan II dan Unit Kearsipan III kepada Unit 

Kearsipan I. 

c. Unit Kearsipan III di lingkungan Kernenterian Perhubungan, 

mernpunyai tugas sebagai berikut: 

1) mengarahkan, mengendalikan, dan menata Arsip 

Dinamis pada unit kerja masing-masing; 

2) melakukan koordinasi di bidang kearsipan dan jabatan 

fungsional Arsiparis dengan Unit Kearsipan II; 

3) memindahkan Arsip Inaktif dan Arsip Statis kepada Unit 

Kearsipan II; 

4) mengelola dan menyimpan Arsip Inaktif di . ruang 

penyimpanan Arsip unit kerja masing-rnasing bagi Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yang letaknya berada jauh dari 

Unit Kearsipan II; 

5) mengajukan permohonan persetujuan untuk 

pemusnahan Arsip Inakiif ke Unit Kearsipan I melalui 

Unit Kearsipan II; dan 

6) melaporkan kegiatan penyusutan Arsip kepada Unit 

Kearsi pan II. 

4. Pejabat Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian 

Perhubungan memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

a. menjaga terciptanya Arsip dari pelaksanaan kegiatan di 

lingkungan Kementerian Perhubungan; 
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b. menjaga ketersediaan Arsip yang autentik dan terpecaya 

sebagai alat bukti yang sah; 

c. rnenjaga terwujudnya pengelolaan Arsip yang handal dan 

pernanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan perundang 

undangan; 

d. rnenjaga kearnanan, keselarnatan, dan keutuhan arsip; 

e. rnenyediakan inforrnasi guna rneningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

B. Prasarana dan Sarana Kearsipan 

Prasarana dan Sarana yang baik dalarn kegiatan kearsipan sangat 

diperlukan agar tujuan pelaksanaan kearsipan dapat tercapai dengan 

optimal. Prasarana dan Sarana kearsipan terdiri dari: 

1. Prasarana dan Sarana dalam Pengelolaan Arsip Aktif, terdiri dari: 

a. Prasarana 

Prasarana yang harus disiapkan dalam rnendukung 

pengelolaan arsip antara lain adalah penyediaan ruangan yang 

rnernadai baik dari sisi kebersihan, kearnanan rnaupun luas 

ruangan untuk penernpatan filing cabinet. 

b. Sarana 

Sarana yang digunakan dalarn pelaksanaan pengelolaan Arsip 

Aktif terdiri atas · perangkat keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software) sebagai berikut: 

1) Perangkat Keras (Hardware) 
a) Folder 

Folder adalah map yang terbuat dari karton manila 

dan berfungsi sebagai sarana penyirnpanan arsip 

kertas, rnerniliki tab atau bagian rnenonjol di sebelah 

kanan atas sebagai tempat untuk menuliskan kode 

dan indeks berkas. 

Folder sebagairnana dimaksud dalam Contoh Gambar 

18 Sub Lampiran yang rnerupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

Satu folder digunakan untuk menyimpan satu berkas. 

Apabila jumlah berkas tidak tertampung dalam satu 
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folder, dapat ditempatkan dalam folder lainnya dengan . 
memberikan kode serta indeks yang sama dengan 

folder sebelumnya. Folder diletakkan di belakang 

sekat/ guide dalam filling cabinet a tau boks Arsip. 

b) Guide/Sekat 
Guide/sekat digunakan sebagai sarana 

pembatas/penyekat antara kelompok berkas yang satu 

dengan berkas yang lain atau petunjuk antara kode 

yang satu dengan yang lain sesuai dengan pembagian 

dalam klasifikasi Arsip. Sekat Arsip terbuat dari kertas 

karton ± I mm, lebih tebal dari bahan Folder sehingga 

tidak mudah melengkung (terlipat). 

Sekat berbentuk persegi panjang dan memiliki tab. 

Sekat terdiri dari sekat primer, sekat sekunder dan 

Sekat tersier. Sekat diletakkan diantara kelompok 

berkas arsip yang satu dengan kelompok · Berkas 

lainnya di dalam laci filing cabinet. Tab pada Sekat 

digunakan untuk mencantumkan kode klasifikasi, 

indeks dan masalah Arsip. 

Guide/Sekat sebagaimana dimaksud dalam Conteh 

Gambar 19 Sub Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

c) Filing Cabinet 

Filing Cabinet adalah sarana untuk penyimpanan Arsip 

Aktif yang sudah ditata berdasarkan sistem subjek. 

Jumlah filing cabinet disediakan sesuai dengan 
kebutuhan. Penggunaannya menurut susunan laci 

filing cabinet dari atas ke bawah. 

Guide/ Sekat dan folder diatur dalam posisi berdiri di 

dalam laci filing cabinet. Setiap laci filing cabinet 

idealnya berisi 50 (lima puluh) buah Folder, dengan 

jumlah sekat 20-40 buah. Filing cabinet harus memiliki 

kunci pengaman. 
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d) Label 
Label adalah kertas yang ditempelkan di tab guide atau 

folder. Pclabelan adalah merupakan realisasi dari 

kegiatan penentuan indeks dan kode. Label sebaiknya 
mempergunakan kertas yang berkualitas agar tidak 
mudah rusak dan mudah dibaca karena berwarna 

terang. 

e) Out Indicator 
Out Indicator adalah alat yang digunakan untuk 

menandai adanya keluarnya Arsip dari laci atau filing 
cabinet. Apabila yang sedang dipinjam semua berkas 

(satu folder) maka yang digunakan adalah out guide, 

sedangkan bila yang dipinjam hanya beberapa lembar 

maka akan menggunakan out sheet. 

Out Sheet sebagaimana dimaksud dalam Contoh 
Gambar 20 Sub Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

f) Buku Peminjaman Arsip 

Terdiri dari beberapa kolorn yang disesuaikan dengan 

kebutuhan informasinya. 

Buku Peminjaman Arsip sebagaimana dimaksud dalam 

Contoh Gambar 21 Sub Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 

g) Daftar Arsip Aktif 

Format Daftar Arsip Aktif yang ada di masing-rnasing 

unit pengolah harus seragam demi tertibnya 

pengelolaan Arsip Aktif. Daftar Arsip Aktif terdiri dari 

daftar isi Berkas dan daftar Berkas. 

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Inaktif terdiri dari: 
a. Prasarana 

Prasarana yang harus disiapkan dalam mendukung 

pengelolaan Arsip antara lain adalah penyediaan ruangan 

yang memadai baik dari sisi kebersihan, keamanan maupun 

luas ruangan untuk penempatan filing cabinet/roll o pack 
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yang terdiri dari ruang transit Arsip, ruang pemilahan dan 

pengolahan, ruang penyimpanan, ruang Arsip usul musnah, 

ruang pencacahan, ruang pelayanan. 

b. Sarana 
Sarana yang dipergunakan dalam pengelolaan Arsip Inakiif di 

Pusat Arsip Inaktifterdiri atas perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). 

Perangkat keras yang dipergunakan dalam pengelolaan Arsip 

Inaktif, meliputi: 

1) rak Arsip; 

2) lemari Arsip; 

3) Rollo Pack; 
4) boks Arsip; 

5) Label; dan 

6) peralatan pengarnanan Arsip (heat smoke detection, fire 

alarm, extinguisher, sprinkler system). 

Perangkat Lunak (software) yang dipergunakan dalam 

pengelolaan Arsip Inaktif, meliputi: 

1) klasifikasi Arsi p; 

2) jadwal retensi Arsip; dan 

3) aplikasi database daftar Arsip Inaktif. 

C. Organisasi Kearsipan. 

Organisasi Kearsipan Kementerian Perhubungan terdiri dari Unit 

Kearsipan I, II dan III serta Unit Pengolah seperti penjabaran di bawah 

1n1: 

1. Unit Kearsipan merupakan satuan kerja pada Kementerian 

Perhubungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan. 

2. Unit Kearsipan dapat dibentuk secara berjenjang sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

3. Unit Kearsipan di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi: 

a. Unit Kearsipan I yaitu Biro Umum Sekretariat Jenderal dengan 

Unit Pengolah seluruh Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal; 

b. Unit Kearsipan II yaitu: 
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1) Sekretaria.t Direktorat .Jenderal dengan Unit Pengolah 

seluruh Eselon II di bawah Direktorat Jenderal terkait; 

2) Sekretariat lnspekt:orat Jenderal dengan Unit Pengolah 

seluruh Eselon II di bawah lnspektorat Jenderal; 

3) Sekretariat Badan dengan Unit Pengolah seluruh Eselon II 

di bawah Badan terkait. 

c. Unit Kearsipan III yaitu Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis 

dengan Unit Pengolah Unit Kerja pada Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Kerneriterian Perhubungan. 

Unit Kearsipan Kernenterian Perhubungan sebagaimana 

dimaksud dalam Contoh Gambar 22 Sub .Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 

Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan III 

Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam 

contoh Gambar 23, Gambar 24, Gambar 25 Sub Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri 

D. Pendanaan 

Pendanaan dalam rangka penyelenggara.an kearsipan yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dialokasikan pada 

masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kernenterian Perhubungan. 
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BABV 

PENUTUP 

Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tata Kearsipan Kementerian 

Perhubungan adalah suatu pedoman atau acuan yang digunakan untuk 

pengelolaan arsip sesuai dengan standar, norma dan ketentuan perundang 

undangan. 

Pelaksanaan pengelolaan arsip berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan 

tentang Tata Kearsipan ini diharapkan akan tercipta suatu pelayanan 

informasi yang bersumber dari bahan arsip secara lebih efektif dan efisien yang 
pada akhirnya akan sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan. 

MENTERIPERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BUDI KARYA SUMADI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

... 

JI HERPRIARSONO 
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SUB LAMPIRAN 

KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR KM 48 TAHUN 2021 

TENT ANG 

TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 

LAMPIRAN GAMBAR 

Gambar 1. Penyimpanan Arsip Aktif ke dalam Filling Cabinet 
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Gambar 2. Daftar Berkas 

Unit Pengolah . 

Kap Surat ( 1) 

Nomor Kode Uraian Tanggal Jumlah Keterangan 

Berkas Klasifikasi Informasi 

Arsip 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Keterangan Petunjuk Pengisian: 

Kolom (1), diisi dengan kop lembaga; 

Kolom (2), diisi dengan nomor urut berkas; 

Kolom (3), diisi dengan kode klasifikasi Arsip; 

Kolom (4), diisi dengan uraian informasi dari Berkas Arsip berdasarkan 
kegiatan dalam klasifikasi Arsip; 

Kolom (5), diisi dengan masa/kurun waktu Arsip yang tercipta; 
Kolorn (6), diisi dengan jumlah banyaknya Arsip dalam satuan yang sesuai 

dengan jenis Arsip; 

Kolom (7), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip, seperti tekstual, 

kartografi, audio visual, elektronik, dan digital. 

Daftar Isi Berkas seperti Gambar 3 

Unit Pengolah . 

Kop Surat (1) 

Nomor Nornor Kade Uraian Tanggal Jumlah Keterangan 
Berkas Item Klasifikasi Informasi 

Arsip Arsip 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Keterangan Petunjuk Pengisian: 
Kolom (1), diisi dengan kop lembaga, 

Kolom (2), diisi dengan nornor Berkas Arsip; 

Kolom (3), diisi dengan nomor Item Berkas; 

Kolom (4), diisi kode klasifikasi Arsip; 

Kolom (5), diisi dengan uraian informasi Arsip dari setiap naskah dinas; 
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Kolom (6), diisi dengan tanggal Arsip itu tercipta; 

Kolom (7), diisi dengan jumlah Arsip dalam satuan naskah dinas; 
Kolom (8), diisi dengan keterangan spesifik dari jenis Arsip, seperti tekstual, 

kartografi, audio visual, elektronik, dan digital. 

Gambar 4. Central File 

Gambar 5. Daftar Arsip Inaktif 

Kop Surat (1) 

Nomor Jangka 
Definitif Sim pan 

Kode Jenis Kurun Tingkat Lokasi Kategori 
No Jumlah Ket Folder dan 

Kalsifikasi Ar sip Waktu Perkembangan Simpan Arsip 
dan Nasib 

Boks Akhir 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

tempat, tanggal, bulan, tahun 

Jabatan 
Tanda tangan pejabat yang 

mengesahkan 
Nama 
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Petunjuk Pengisian: 

Kolom (1), diisi dengan nomor urut Berkas/ Arsip; 
Kolom (2), diisi dengan kode klasifikasi Arsip; 

Kolom (3), diisi dengan uraian jenis/ series Arsip; 

Kolom (4), diisi dengan kurun waktu; 

Kolom (5), diisi dengan tingkat perkembangan Arsip; 
Kolom (6), diisi dengan jumlah Arsip; 

Kolom (7), diisi dengan media Arsip, kondisi, dll; 

Kolom (8), diisi dengan nomor definitif Folder dan boks; 

Kolom (9), diisi dengan lokasi simpan yang mencakup ruangan dan nomor 
boks; 

Kolom { 10), diisi dengan jangka simpan dan nasib Akhir; 

Kolom {11), diisi dengan kategori Arsip, merupakan Arsip Vital, Arsip Terjaga, 

dan keterangan klasifikasi dan keamanan akses {rahasia, sangat 
rahasia, terbatas). 

Gambar 6. Rak Penyimpanan Arsip ;--�------����--: 
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Gambar 18. Folder 

Gambar 19. Guide/Sekat 

SEK.AT! SEK.AT II 

-" 
SEKAT III --+------ Sub Sub Masalah 

SEKAT II 

SEKATI 

Sub Masalah 

Pokok Masalah 
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Gambar 7. Formulir Pendataan Arsip Vital 

Instansi 

Unit Kerja 

PENDATAAN/SURVAI ARSIP VITAL 

: Sekretariat Jenderal 

: Biro Umurn dan Humas 

Jenis/ Seri Arsip : Asset Bangunan 

Media Simpan : Kertas 

Sarana Temu Kembali Agenda 

Volume : 2 Box 
Periode / Kurun Waktu 1997 - 2005 

Jangka Simpan : Selama Gedung masih ada 

Status Hukum : Asli 

Sifat : Penting 

Lokasi Simpan : Bagian Rumah Tangga 

Sarana Simpan : Lemari tahan api 

Kondisi Arsip : Baik 

Nama : Giyatno 

Waktu Pendataan: 25 April 2005 

Gambar 8. Daftar Arsip Vital 

DAFTAR ARSIP VITAL 

Nama Instansi 

No Jenis Unit Ku run Media Jumlah Jangka Lokasi Metode Ket 
Ar sip Kerja Waktu Sim pan Sim pan Perlindungan 

; 
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Gambar 9. Format Berita Acara Alih Media Arsip 

BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP 

Nomor: . 

Pada hari ini tanggal.. bulan tahun yang bertanda 

tangan di bawah ini: 

NAMA 

NIP 

PANGKAT/GOL 

JABATAN 

Telah melaksanakan alih media Arsip Unit Kerja sebagaimana tercantum 

dalam daftar Arsip Alih Media. Dari hasil Alih Media tersebut juga telah 

dilakukan autentikasi berupa pemberian watermark pada Arsip hasil Alih 

Media sebagai tanda bahwa telah sesuai dengan aslinya. 

Dibuat di ...... (tempat), ...... (tanggal) 

KEPALA UNIT KEARSIPAN 

Jabatan*) 

Ttd 

Nama Tanpa Gelar**) 

NIP 

Gambar 10. Daftar Arsip Alih Media 

Organisasi 

Unit Pengolah : . 

No JENIS ARSIP MEDIA ARSIP JUMLAH ALAT WAKTU KETERANGAN 

SE MULA MENJADI 
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Gambar 11. Daftar Arsip Inaktif 

DAFTAR ARSIP INAKTIFYANG DIPINDAHKAN 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

UNIT KERJA: . 
Kop Surat ( 1) 

Nomor Jangka 
Definitif Sim pan 

Kode Jenis Kurun Tingkat Lokasi Kategori 
No Jumlah Ket Folder dan 

Kalsifikasi Arsip Waktu Perkembangan Sim pan Arsip 
dan Nasib 

Boks Akhir 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

' 

tempat, tanggal, bulan, tahun 

Jabatan 
Tanda tangan pejabat yang 
mengesahkan 

Nama 

Petunjuk Pengisian: 

diisi dengan nomor urut Berkas/ Arsip; 
diisi dengan kode klasifikasi Arsip; 
diisi dengan uraian jenis/ series Arsip; 
diisi dengan kurun waktu; 
diisi dengan tingkat perkembangan Arsip; 
diisi dengan jumlah Arsip; . 
diisi dengan media Arsip, kondisi, dll; 
diisi dengan nomor definitif Folder dan boks; 
diisi dengan lokasi simpan yang mencakup ruangan dan nornor 
boks; 

Kolom (10), diisi dengan jangka simpan dan nasib akhir; 
Kolom (11), diisi dengan kategori Arsip, merupakan Arsip Vital, Arsip Terjaga, 

dan keterangan klasifikasi dan keamanan akses (rahasia, sangat 
rahasia, terbatas). 

Kolom (1), 
Kolom (2), 
Kolom (3), 
Kolom (4), 
Kolom (5), 
Kolom (6), 
Kolom (7), 
Kolom (8), 
Kolom (9), 
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Gambar 12 Format Berita Acara Pemindahan Arsip 

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP 

Nomor: . 

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun 

............... .. dilaksanakan pemindahan arsip inaktif dari unit kerja 

................................... ke pusat Arsip, yang melibatkan: 

Nama 

Jabatan 
NIP 
Unit Kerja 

Dalam hal ini bertindak atas nama unit Sebagai 

Pihak I. 

Nama 

Jabatan 
NIP 
Unit Kerja 

Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Kearsipan, sebagai Pihak II. 

Pihak I menyerahkan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan Arsip 

yang dimaksud dalam daftar terlampir kepada Pihak II. Pihak II akan 

mem berikan lay an an Arsi p kepada Pihak I: 

................... , . 

Pihak II Pihak I 
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Gambar 13. Daftar Arsip Usul Musnah 

DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH 

TING KAT 
NO I/ENIS ARSIP TAHUN JUMLAH KETERANGAN 

PERKEMBANGAN 

Keterangan: 

Nomor 

Jenis/Series Arsip 

Tahun 
Jumlah 

Tingkat 

Perkembangan 

Keterangan 

: berisi nomor urut 

: berisi jenis/ series Arsip 

: berisi tahun pembuatan Arsip 

: berisi jumlah Arsip 

: berisi tingkatan keaslian Arsip (asli, copy, 

atau salinan) 

: berisi tingkatan keaslian Arsip (asli, 

copy, a tau rusak/ tidak 

lengkap / berbahasa asing/ daerah 
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Gambar 14. Format Pertimbangan Tim Penilai 

SURAT PERTIMBANGAN PANITIA PENILAI ARSIP 

Berkenaan dengan permohonan persetujuan pemusnahan arsip di (Nama 
Instansi) . . . . . . . . . . . . . . . berdasarkan Surat . . . . . . . . . . . . . . . . (Pejabat Pengirim Surat) 
.. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . N omor : . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. tanggal , dalam hal ini 
telah melakukan penilaian dari tanggal . . . .. . . .. .. . .. . s / d , 
terhadap: 
a. Arsip . 
b. Milik Instansi . 

Dengan Menghasilkan pertimbangan 
Menyetujui usulan pemusnahan arsip sebagaimana terlampir, namun ada 

beberapa berkas yang dipertimbangkan agar tidak: dimusnahkan karena 
mempunyai nilai sekunder sebagaimana terlampir 

Dengan pertimbangan panitia penilai, dengan harapan permohonan 
persetujuan usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti dengan cepat 
melalui prosedur yang telah ada. 

Nama kota, tanggal, bulan, tahun 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(Ketua) 
( .... NIP ...... , Jabatan 

......................... ) 

(Anggota) 
( .... NIP ...... , Jabatan 

......................... ) 

(Anggota) 
( .... NIP ...... , Jabatan 

......................... ) 

(Anggota) 
( .... NIP ...... , Jabatan 

......................... ) 

(Anggota) 
( .... NIP ...... , Jabatan 

......................... ) 
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Gambar 15. Format Berita Acara Pemusnahan Arsip 

Contoh Format Berita Acara Pemusnahan Arsip 

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP 

l1<>111<>r: ••••••••••.•••••.•••••••••••••••••• 

Pada hari ini .. tanggal .. bulan Tahun ( - 
.......... -20 ) yang bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Jadwal 
Retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali arsip telah melaksanakan 
pemusnahan arip sebanyak Tercantuk 
dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan terlampir lembar. 
Pemusnahan arsip secara toral dengan cara . 

Saksi -saksi 

1. (Kepala Unit yang Mempunyai Arsip) 

2. (Unit Hukum) 

3. (Unit Pengawas Internal) 

Kepala Unit Kearsipan 
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Gambar 16. Format Berita Acara Alih Media Arsip 
DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN 

Nama Pencipta: 

Alamat 

Kode Uraian Jumlah 
:No. Kurun Waktu Keterangan 

Klasifikasi lnformasi arsip Arsip 

1 2 3 4 5 6 

............... (tern pat), tanggal, tahun . 

Yang mengajukan 

Pimpinan Pencipta Arsip 

Menyetujui, 

Kepala Lembaga Kearaipan 

ttd. ttd. 

( nama j elas ) ( namajelas) 

NIP . 

Petuniuk Pengisian: 

: Diisi nama instansi/Pencipta Arsip; 
: Diisi alamat instansi/ Pencipta Arsip; 
: Nomor urut; 

4. 
5. 

: Kode klasifikasi arsip (apabila memiliki 
Klasifikasi Arsi p) 

3. Uraian Informasi Arsip: Uraian informasi yang terkandung dalam Arsip; 
Kurun Waktu : Kurun waktu terciptanya Arsip; 
Jumlah Arsip : Jumlah arsip (lembaran,Berkas); 
Keterangan Informasi khusus yang penting untuk 

diketahui, 
6. 

(a) Nama Pencipta 
(b) Alamat 

1. Nomor 
2. Kode Klasifikasi 

seperti: kertas rapuh, Berkas tidak 
lengkap, lampiran tidak ada, tingkat keaslian 
dan sebagainya. 
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Gambar 17. Format Berita Acara Penyerahan Arsip Statis 

Contoh Format Berita Acara Penyerahan Arsip Statis 

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP STATIS 

Nomor: . 

Pada hari ini .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . tanggal .. .. .. .. . . Bulan .. . .. . .. .. . . . . . . Tahun 

................. Kami yang bertanda tangan di ba wah ini : · 

1. Nama 

NIP 

Jabatan 

Dalam hal mi bertindak atas nama unit (Instansi yang 

menyerahkan) untuk selanjutnya disebut Pihak I (Pertama). 

2. Nama 

NIP 

Jabatan 

Dalam hal mi bertindak untuk dan atas nama Arsip Nasional Republik 

Indonesia. Untuk selanjutnya disebut Pihak II (Dua), menyatakan telah 

mengadakan serah terima arsip-arsip statis seperti tercantum dalam Daftar 

Arsip untuk disimpan di Arsip Nasional RI. 

Yang menerima 

Pihak Kedua 

( ) 

Arsip Nasional RI 

Yang menyerahkan 

Pihak Pertama 

( ) 

Instansi yang menyerahkan 



Gambar 18. Folder 

Gambar 19. Guide/Sekat 

SEKATI 
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SEKAT II 

.--����_,/"�-" 
� SEKATIII 

........,_ __ 
SEKAT II 

SEKAT I 

Sub Masalah 

Pokok Masalah 
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Gambar 20. Out Sheet 

KELUAR 
No .Jeru Ar p Jumlah Peminjam Tanggal Tanggal 

Pin jam Kembali 

Gambar 21. Buku Peminjaman Arsip 

KELUAR 

JENIS TGL TGL 
NO JUMLAH PEMINJAM 

ARSIP PIN JAM KEMBALI 
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Gambar 22. Unit Kearsipan Kementerian Perhubungan 

UNIT KEARSIPAN I: 

BIROUMUM 
SEKRET ARIAT JENDERAL 

UNIT KEARSIPAN II: 

Set. Ditjen Perhubungan Darat 
Set. Ditjen Perhubungan Laut 
Set. Ditjen Perhubungan Udara 
Set. Ditjen Perkeretaapian 
Set. lnspektorat Jenderal 
Set. Badan Litbang Perhubungan 
Set. Badan PSDM Perhubungan 
Set. Badan Pengelolaan Transportasi 
Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan 
Bekasi 

t 
UNIT KEARSIPAN III : 

Unit Tata Usaha UPT Ditjen Perhubungan Darat 
Unit Tata Usaha UPT Ditjen Perhubungan Laut 
Unit Tata Usaha UPT Ditjen Perhubungan Udara 
Unit Tata Usaha UPT Ditjen Perkeretaapian 
Sekolah Dinas Kementerian Perhubungan 
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Gambar 23. Unit Kearsipan I Kementerian Perhubungan 

==v= 
Biro Kepegawaian 
dan Organisiasi 

--, Biro Keuangan l 
[ Biro Hukum J 

UNIT KEARSIPAN : 
BIRO UMUM 

( Unit Pengolah J--1-� Biro Layanan 
Pengadaan dan 

Pengelolaan BMN 

-� 
(...__ B_i_ ro_u_m_u_m __ �J 

Biro Komunikasi 
dan Informasi 

, 

Mahkamah Pelayaran 

Komite Nasional 
Keselamatan 
Transportasi 
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Gambar 24. Unit Kearsipan II Kementerian Perhubungan 

Sekretariat Direktorat 
Jenderal Perhubungan 

Direktorat Lalu 
Lin tas J alan 

Direktorat 
AnP'k11t::in .T::il::in 

UNIT KEARSIPAN 

Set. Ditjen 
Unit Penzolah Direktorat 

Pr::is<>r<>n<> 

Direktorat Sarana 
Transportasi Jalan 

Direktorat 
Transportasi Sungai, 
n<>n<>ll rl<>n 

UNIT KEARSIPAN : 
Set. Ditjen 
Perhubungan Laut 

Unit Pengolah 

Sekretariat Direktorat Jenderal 
� Perhubungan Laut 

Direktorat Lalu Lintas Dan 
f---+ Angkutan Laut 

--+' Direktorat 
Kepelabuhanan 

, 

. Direktorat Perkapalan Dan � 
Kepelautan 

--+[ Direktorat Navigasi 
J 

Direktorat Kesatuan 
Penjagaan Laut Dan Pantai 
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rl Sekretariat Direktorat Jenderal ] 

H Direktorat Angkutan Udara 

Direktorat Bandar 
� Udara 

/ ' UNIT KEARSIPAN : 
Set. Ditjen Perhubungan [ Unit Pengolah ) . Direktorat Keamanan 
Udara Penerbangan 

\. / 

� Direktorat Navigasi 
Penerbangan 

r 

Direktorat Kelaik udaraan Dan 
� Pengoperasian Pesawat Udara 

Sekretariat Direktorat Jenderal ,--. 
' 

Direktorat Lalu Lintas Dan 
r--+ Angkutan Kereta Api 

/ ...., 
UNIT KEARSIPAN : 

Direktorat Prasarana Set. Ditjen _.l Unit Pengolah l . Perkeretaapian J � 
Perkeretaapian 

-, 

� Direktorat Sarana 
Perkeretaapian 

r 
� Direktorat Keselamatan 

Perkeretaa pian 
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UNIT KEARSIPAN : 
Set. Inspektorat Jenderal 

Sekretariat lnspektorat 
Jenderal 

[ Inspektorat Jenderal I ) 
Unit Pengolah Inspektorat Jenderal II J 

Inspektorat Jenderal III 

�[ lnspektorat Jenderal IV ) 
Inspektorat Investigasi 

l Sekretariat Badan 

-., 

Pu sat Penelitian dan Pengembangan 
f--+ Transportasi Antarmoda 

.... 
UNIT KEARSIPAN : -., 

Set. Badan Litbang �( Unit 1 Pu sat Penelitian dan Pengembangan . 
J . Transportasi Jalan dan Perkeretaapian 

" ,/ \. 

/ ......_ 
Pu sat Penelitian dan Pen gem bangan 
Transportasi Laut, Sungai, Danau, 

i--. dan Penyeberangan 

-, 

/ 

Pusat Penelitiari dan Pen gem bangan 
I-+ Transportasi Laut, Sungai, Danau, 

dan Penyeberangan 
' 



UNIT KEARSIPAN : 
Set. Badan PSDM 
Perhubungan 

UNIT KEARSIPAN : 
Set. Badan Pengelola 
Transportasi 
Jabodetabek 
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Unit Pengolah 

Unit Pengolah 

Sekretariat Badan 

Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Perhubungan Darat 

Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Perhubungan Laut 

Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Perhubungan Udara 

Pusat Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Aparatur Perhubungan 

Sekretariat Badan 

Direktorat Prasarana 

Direktorat Lalu Lintas 

Direktorat Angkutan 
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Gambar 25. Unit Kearsipan Kearsipan III Kementerian Perhubungan 

UNIT KEARSIPAN III : 

Unit Tata Usaha UPT 
Ditjen Perhubungan 
Darat 

Unit Tata Usaha UPT 
Ditjen Perhubungan 
Laut 

Unit Tata Usaha UPT 
Ditjen Perhubungan 
Udara 

Unit Tata Usaha UPT 
Ditjen Perkeretaapian 

Sekolah Dinas 
Kementerian 
Perhubungan 

Unit Pengolah 
Unit Kerja Pada Unit 
Pelaksana Teknis di 
Lingkungan Kementerian 
Perhubungan 

Salinan sesuai dengan aslinya 

DJI HERPRIARSONO 

MENTERIPERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BUDI KARYA SUMADI 


