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     PASAL 8 UU No. 14 TAHUN 2008 TENTANG KIP 

PASAL 8 

Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan 

pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. 



Sebagian besar arsip 

dimusnahkan 

karena sudah  

tidak digunakan 

Arsip diciptakan & 

digunakan langsung 

untuk pelaksanaan 

kegiatan organisasi 

( ARSIP AKTIF ) 

Arsip disimpan 

untuk referensi dan 

memori lembaga 

( ARSIP INAKTIF ) 

Sebagian kecil arsip 

disimpan sebagai 

bahan pertanggungjawaban 

nasional & memori kolektif 

ARSIP STATIS 

ARSIP DINAMIS 



Keterkaitan Arsip dengan Informasi 
Publik 

• Masyarakat datang ke suatu badan publik 
untuk memperoleh informasi yang ada di 
badan publik yang bersangkutan dan tidak 
dapat diperoleh dari badan publik lain. 

• Arsip pada suatu badan publik berisi informasi 
tentang kegiatan dari pelaksanaan tugas 
fungsi badan publik/unit-unit kerja dari badan 
publik yang bersangkutan.  



Badan Publik 

FUNGSI 

KEGIATAN 

TRANSAKSI/ 
TINDAKAN 

SERI ARSIP 

BERKAS ARSIP 

ITEM ARSIP 
“menghasilkan” 

Sistem Penataan Arsip Sistem Penataan Bisnis 



menjamin ketersediaan arsip dalam 

penyelenggaraan kegiatan sebagai 

bahan akuntabilitas kinerja dan alat 

bukti yang sah 

a. penciptaan arsip; 

b. penggunaan dan 

pemeliharaan arsip; 

c. penyusutan arsip. 

menjamin keselamatan arsip sebagai 

pertanggungjawaban nasional bagi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

a. akuisisi arsip statis; 

b. pengolahan arsip statis; 

c. preservasi arsip statis; 

d. akses arsip statis. 

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS PENGELOLAAN ARSIP STATIS 

PENCIPTA ARSIP: 

a. lembaga negara; 

b. pemerintahan daerah; 

c. perguruan tinggi negeri; 

d. BUMN dan/atau BUMD. 

LEMBAGA KEARSIPAN: 

a. ANRI; 

b. arsip daerah provinsi; 

c. arsip daerah kabupaten/kota; 

d. arsip perguruan tinggi. 

melakukan 

untuk 

melakukan 

untuk 
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Sistem 
Klasifikasi  
Keamanan dan 
Akses Arsip 

PENGELOLAAN 
ARSIP DINAMIS 

Penciptaan 

Penggunaan 

Pemeliharaan 

Penyusutan 

Pembuatan 

Penerimaan 

Dokumentasi 

- Tata Naskah Dinas  
- Klasifikasi Arsip 
 

Kepentingan pemerintah dan masyarakat 

Regsitrasi – Distribusi – Pengendalian 

Regsitrasi – Distribusi – Pengendalian 

Alih media 

Pemberkasan Arsip Aktif 

Penataan Arsip Inaktif 

Penyimpanan Arsip 

Alih Media Arsip 

Klasifikasi 
Arsip 

Fisik Tertata - Informasi Arsip - Daftar Arsip Aktif 

Fisik Tertata - Informasi Arsip - Daftar Arsip Inaktif 

Terjaga dan Umum 

Program Arsip Vital 

Jadwal Retensi 
Arsip (JRA) 

Pemindahan Arsip Inaktif 

Pemusnahan Arsip 

Penyerahan Arsip Statis 

Seleksi – Pembuatan Daftar - Penataan 

Prosedur - Dokumentasi 

Prosedur - Dokumentasi 

Identifikasi - Pelindungan & Pengamanan -  
Penyelamatan & Pemulihan 

PP No. 28 Tahun 2012 : Kearsipan 



Berdasarkan Pasal 1 no. (2) 
UU No. 43 Tahun 2009 

Arsip adalah rekaman kegiatan 
atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh 
lembaga negara, pemerintahan 
daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, dan 
perseorangan dalam pelaksanaan 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Berdasarkan Pasal 1 no. (2) 
UU No. 14 Tahun 2008 

Informasi publik adalah 
informasi yang dihasilkan, 
disimpan, dikelola, dikirim, 
dan/atau diterima oleh suatu 
badan publik yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan badan 
publik lainnya yang sesuai 
dengan Undang-Undang ini 
serta informasi lain yang 
berkaitan dengan 
kepentingan publik.` 



Berdasarkan Pasal 3 UU No. 
43 Tahun 2009 

a. menjamin terciptanya 
arsip dari kegiatan yang 
dilakukan oleh lembaga 
negara, pemerintahan 
daerah, lembaga pendidikan, 
perusahaan, organisasi 
politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan 
perseorangan, serta ANRI 
sebagai penyelenggara 
kearsipan nasional; 

b. menjamin ketersediaan 
arsip yang autentik dan 
terpercaya sebagai alat bukti 
yang sah; 

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 
14 Tahun 2008 

a. menjamin hak warga 
negara untuk mengetahui 
rencana pembuatan kebijakan 
publik, program kebijakan 
publik, dan proses 
pengambilan keputusan 
publik, serta alasan 
pengambilan suatu keputusan 
publik; 

b. mendorong partisipasi 
masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan publik; 



Berdasarkan Pasal 3 UU No. 43 
Tahun 2009 

c. menjamin terwujudnya 
pengelolaan arsip yang andal 
dan pemanfaatan arsip sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

d. menjamin pelindungan 
kepentingan negara dan hak-
hak keperdataan rakyat 
melalui pengelolaan dan 
pemanfaatan arsip yang autentik 
dan terpercaya; 

e. mendinamiskan 
penyelenggaraan kearsipan 
nasional sebagai suatu sistem 
yang komprehensif dan terpadu. 

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 14 
Tahun 2008 

c. meningkatkan peran aktif 
masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan publik dan pengelolaan 
Badan Publik yang baik; 
 

d. mewujudkan 
penyelenggaraan negara 
yang baik, yaitu yang 
transparan, efektif dan efisien, 
akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan; 

e. mengetahui alasan kebijakan 
publik yang mempengaruhi  
hajat hidup orang banyak; 



Berdasarkan Pasal 3 UU No. 43 
Tahun 2009 

f. menjamin keselamatan dan 
keamanan arsip sebagai bukti 
pertanggungjawaban dalam 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara; 

g. menjamin keselamatan aset 
nasional dalam bidang ekonomi, 
sosial, politik, budaya, 
pertahanan, serta keamanan 
sebagai identitas dan jati diri 
bangsa; dan 

h. meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan 
arsip yang autentik dan 
terpercaya. 

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 14 
Tahun 2008 

f. mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
mencerdaskan kehidupan 
kebangsaan; dan/atau 
 

g. meningkatkan pengelolaan 
dan pelayanan informasi di 
lingkungan Badan Publik, 
untuk menghasilkan layanan 
informasi yang berkualitas. 



1. STRUKTUR 

Bentuk (format fisik) dan susunan (format intelektual) arsip 
yang diciptakan dalam media sehingga memungkinkan isi 
arsip dikomunikasikan. 

2. ISI 

Data, fakta, atau informasi yang direkam dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan organisasi ataupun perseorangan. 

3. KONTEKS 

Lingkungan administrasi dan sistem yang digunakan dalam 
penciptaan arsip. 

UU No. 43 Tahun 2009 : Kearsipan 



1. AUTENTIK 

Memiliki struktur, isi, dan konteks, yang sesuai dengan kondisi pada saat 
pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau 
lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi 
informasi arsip. 

2. UTUH 

Terjaganya kelengkapan arsip dari upaya pengurangan, penambahan, 
dan pengubahan informasi maupun fisiknya yang dapat mengganggu 
keautentikan dan keterpercayaan arsip. 

3. TERPERCAYA 

Isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan 
secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan atau fakta, sehingga dapat 
diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. 

UU No. 43 Tahun 2009 : Kearsipan 



Berdasarkan Pasal 42 UU No. 43 
Tahun 2009 

1. Pencipta arsip wajib menyediakan 
arsip dinamis bagi kepentingan 
pengguna yang berhak. 

2. Pencipta arsip pada lembaga negara, 
pemerintahan daerah, perguruan 
tinggi negeri, dan BUMN dan/atau 
BUMD membuat daftar arsip dinamis 
berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu 
arsip terjaga dan arsip umum. 

3. Pencipta arsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) wajib menjaga 
keutuhan, keamanan, dan 
keselamatan arsip dinamis yang 
masuk dalam kategori arsip terjaga. 

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 14 
Tahun 2008 

1. Badan Publik wajib 
menyediakan, memberikan, 
dan/atau menerbitkan Informasi 
Publik yang berada di bawah 
kewenangannya kepada 
Pemohon Informasi Publik, 
selain informasi yang 
dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan. 

2. Badan Publik wajib menyediakan 
Informasi Publik yang akurat, 
benar, dan tidak 
menyesatkan. 
 



Berdasarkan Pasal 3 UU No. 43 
Tahun 2009 

2. Menjamin ketersediaan arsip yang 
autentik dan terpercaya sebagai 
alat bukti yang sah. 

3. Menjamin terwujudnya pengelolaan 
arsip yang andal dan pemanfaatan 
arsip sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

4. Menjamin pelindungan kepentingan 
negara dan hak-hak keperdataan 
rakyat melalui pengelolaan dan 
pemanfaatan arsip yang autentik 
dan terpercaya. 

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 14 
Tahun 2008 

2. Untuk melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Badan Publik harus 
membangun dan 
mengembangkan sistem 
informasi dan dokumentasi 
untuk mengelola Informasi 
Publik secara baik dan efisien 
sehingga dapat diakses dengan 
mudah. 
 



Masalah dalam 
Pengeloaan Arsip yang 
Menghambat Layanan 
Informasi: 







Kententuan Penggunaan  

                  Arsip                



Ketentuan I 

• Arsip terlebih dahulu harus dalam kondisi 
teratur, mengelompok sesuai dengan fungsi 
dan urusannya agar informasinya dapat 
digunakan secara efektif, juga memudahkan 
dalam proses penyusutan arsipnya. 



•                            

•                              



Ketentuan II 

• Guna memudahkan dalam penemuan kembali 
sekaligus untuk mengawasi keberadaan arsip 
di tempat penyimpanan maka harus ada 
Daftar Arsip 





Ketentuan III 

• Mengatur hak akses terhadap penggunaan 
arsip dan pemanfaatan informasinya agar 
tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang 
tidak sah.  



Ketentuan Akses Arsip Dinamis 

1. Internal: Pembuat kebijakan, Pengawas  
                       Internal dan Pelaksana Kebijakan 
                        -------> Akses langsung terhadap 
                                     arsipnya. 
 
2.  Eksternal: Pengawas Eksternal, Penegak Hukum 
                             -------> Akses langsung terhadap                                    
                                          arsipnya.                                     
                
                          
 
                  



3. Masyarakat------> Akses tidak langsung  

                                     terhadap arsipnya, yakni  

                                     melalui petugas layanan 

                                     informasi. 

 

Keterangan: Masyarakat dapat memperoleh  

                       informasi dari arsip secara utuh/lengkap,  

                       contohnya; Pengumuman. Atau, hanya  

                       memperoleh sebagian informasi dari arsip 

                       atau hanya berupa kutipan, sesuai dengan 

                       ketentuan yang berlaku.   

                        





Keberadaan Informasi Publik pada 
suatu Badan Publik 

 
• Jadwal Retensi Arsip (JRA) merupakan daftar 

yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu 
penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 
keterangan yang berisi rekomendasi tentang 
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai 
kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan 
sebagai penyusutan dan penyelamatan arsip. 
 
•Setiap kegiatan penyusutan arsip, baik 

pemindahan, pemusnahan maupun penyerahan 
disertai berita acara. 



29 

Contoh    

Jadwal Retensi Arsip 

 

NO 

 

Jenis/seri arsip 

Jangka waktu simpan  

Keterangan 
    Aktif      Inaktif 

  I.  

   1. 

    

 

 

 

   2. 

    

   

 3. 

 

            

HUKUM 

 

Produk hukum 

a. Peraturan Perundangan yang 

mengatur instansi 

b. Produk hukum internal 

 

Dokumentasi hukum 

 

 

Kontrak/ perjanjian 

 

 

 

 

 

   1 tahun 

 Stl tidak berlaku 

            

            

            

           1 tahun  

      Stl tidak berlaku 

 

           1 tahun  

      Stl tidak berlaku 

 

 

   4 tahun 

 

    

    

    

4 tahun 

 

 

9 tahun 

 

 

Permanen  

 

 

 

 

 

Musnah 

 

 

Dinilai 

kembali 



BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF 
UNIT KERJA :…………………………………….. 

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 ………………. yang selanjutnya disebut Pihak I; 

 Nama  : 

 Jabatan  : 

 NIP  : 

 Unit Kerja : 

Dalam hal ini bertindak atas nama Unit Pusat Arsip yang selanjutnya disebut Pihak II; 

 

Pihak I menyerahkan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan arsip yang dimaksud dalam daftar 
terlampir kepada pihak II. Pihak II akan memberikan layanan arsip kepada Pihak I. 

 

 Pihak II    Pihak I 

 

………………………………  …...........………………... 

 



BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP 

Pada hari ini ………, tanggal ……, bulan ….…….. tahun……… yang bertanda tangan di 
bawah ini, berdasarkan Jadwal retensi Arsip dan berdasarkan penilaian kembali 
arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip …………………………. , sejumlah ………… 
tercantum dalam Daftar Pertelaan Arsip terlampir ………….. Lembar, penghancuran 
dengan total dengan cara …………………………….. 

Saksi-saksi   Kepala …………….. 

 

…………………..  ……………………… 

Satuan Pengawas Intern 

 

………………… 

Bagian Hukum 

 

………………… 

Bagian Pengawasan 



Kasus 1 

Seseorang meminta informasi yang dikategorikan terbuka. 
Informasi tersebut berada di dalam salah satu berkas arsip 
yang masa aktifnya 2 tahun setelah tutup berkas. Berkas 
ditutup dalam waktu 3 bulan,  masa Inaktif arsip tersebut 
adalah 5 tahun.  

- Berapa tahun sekurang-kurangnya informasi tersebut masih 
harus berada di Unit Kerja? 

- Berapa tahun arsip tersebut sekurang-kurangnya masih 
harus berada di badan publik yang bersangkutan?  

- Jadi berapa tahun retensi arsipnya? 

 



Kasus 2 

Seorang pemohon datang ke suatu badan publik 
meminta informasi. Setelah dilakukan penelusuran 
ternyata informasi yang diminta sudah tidak dikuasai 
lagi oleh badan publik tersebut. Alasan petugas 
layanan informasi tidak memuaskan pemohon.   

- Instrumen apa yang dapat membantu keberadaan 
informasi yang dicari dan dapat meyakinkan 
peminta informasi? 



semoga bermanfaat ... 


