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MANAJEMEN KEARSIPAN 

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Arsip adalah unsur terpenting dalam sebuah siklus organisasi privat 

maupun publik. Hal ini mengingat arsip mencakup jangkauan informasi, antara 

lain rekam sejarah berdirinya suatu organisasi, aktifitas atau kegiatan yang 

telah dilaksanakan oleh organisasi, ataupun kegiatan-kegiatan yang sedang 

berjalan. Mengingat arti penting tersebut, arsip seringkali dijadikan sebagai 

pusat ingatan, rekam jejak informasi sekaligus pusat sejarah organisasi. Fungsi 

arsip dalam organisasi, adalah dijadikan salah satu penyedia bahan 

pertimbangan dalam penetapan kebijakan, baik sifatnya evaluasi maupun 

proyeksi dari organisasi bersangkutan, (Fadli, 2011: 3).  

Kearsipan merupakan proses atau kegiatan yang dimulai dari 

penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, 

pemeliharaan, perawatan, penyimpanan serta evaluasi menurut sistem tertentu 

yang ditentukan. Pada organisasi yang telah berjalan lama, keberadaan arsip 

makin banyak dan beragam. Kondisi ini tentunya tidak bisa diabaikan begitu 

saja, mengingat kegiatan kearsipan seringkali menyita tempat, tenaga sekaligus 

waktu, namun di sisi lain, informasi yang terkandung di dalam arsip sangatlah 

penting dan rentan hilang. Berangkat dari persoalan ini, setiap organisasi harus 

memperhatikan sistem kearsipannya. Apabila pengelolaan arsip diabaikan dan 

dianggap arsip tidak perlu penanganan khusus atau cukup disimpan pada media 

tertentu tanpa memperdulikan akibatnya nanti, maka bisa dipastikan 

keberlangsungan organisasi bersangkutan tak akan berlangsung lama (Azmi, 

2010: 52) 

Pada perguruan tinggi seperti di Institut Seni Indonesia Surakarta, arsip 

perguruan tinggi menjadi salah satu program dari suatu institusi pendidikan di 

bidang kearsipan yang komprehensif karena tidak hanya menekankan pada 

aspek pengelolaan arsip saja, tetapi juga terkait dengan kebijakan kearsipan 
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perguruan tinggi, manajemen sumber daya manusia atau arsiparis dan petugas 

kearsipan hingga sarana dan prasarana kegiatan kearsipan. Dengan demikian, 

keberadaan arsip perguruan tinggi tidak hanya melindungi dokumen-dokumen 

atau arsip milik suatu perguruan tinggi, tetapi juga mengatur jalan masuk atau 

prosedur-prosedur untuk mengakses arsip tersebut. 

Sangat dipahami bahwa arsip senantiasa bertambah jumlahnya seiring 

dengan berkembangnya kegiatan organisasi dan kegiatan usaha sehingga pada 

saatnya akan menjadi suatu beban yaitu bagaimana cara pengelolaannya. 

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan 

pengembangan Unit Kearsipan di Perguruan Tinggi tentunya ada, tetapi bukan 

berarti tidak ada solusinya. Suatu Perguruan Tinggi dapat mengadopsi 

beberapa kebijakan pengelolaan kearsipan yang dimiliki oleh Pemerintah. 

Institut Seni Indonesia Surakarta dalam kaitan untuk menjamin 

ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, yang menjamin kepentingan 

sebagai Institusi Pendidikan Tinggi, mendinamiskan sistem kearsipan, maka 

diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan 

standar kearsipan dan museum yang berlaku secara umum. Namun jika pada 

umumnya pelaksana penyelenggaraan arsip adalah pusat arsip, badan arsip dan 

sejenisnya, di Institut Seni Indonesia Surakarta pelaksana penyelenggaraan 

arsip dilakukan oleh Bagian Administrasi Umum  

Bagian Administrasi Umum di bawah Biro Administrasi Umum dan 

Keuangan dapat menyelenggarakan urusan persuratan dan kearsipan seperti 

yang tertulis pada Pasal 65 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 45 

Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja ISI Surakarta (terlampir).  

Landasan penyelenggaraan arsip diperkuat dengan Arsip Nasional RI yang 

memberikan pengawasan kepada ISI Surakarta (tanggal 27 Januari 2015). 

Penyelenggaraan arsip ini dinilai oleh Pusat Akreditasi Kearsipan. 

Berikut ini merupakan struktur organisasi Institut Seni Indonesia 

Surakarta berkaitan dengan penyelenggaraan arsip: 



3 
 

 
Gambar 1. Struktur organisasi Institut Seni Indonesia 

 

Penyelenggaraan arsip di Institut Seni Indonesia dalam hal ini Bagian 

Administrasi Umum mempunyai tugas yakni: 

1. Menyusun rencana dan program kerja subbagian dan mempersiapkan 

penyusunan rencana dan program kerja bagian; 

2. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang 

ketatausahaan, kerumahtangganan, hukum, hubungan masyarakat, 

organisasi. 

3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang 

ketatausahaan, kerumahtangganan, hukum, hubungan masyarakat, 

organisasi. 

4. Melakukan penyusunan rancangan peraturan dan ketentuan di 

lingkungan perguruan tinggi. 

5. Melakukan urusan persuratan dan kearsipan. 

6. Melakukan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan 

7. Mempersiapkan bahan penyusunan pidato pimpinan 
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8. Melakukan penyimpanan dokumen dokumen dan surat di bidang 

ketatausahaan, kerumahtangganan, hukum, hubungan masyarakat, 

organisasi, ketatalaksanaan dan perlengkapan 

9. Menyususn laporan subbagian dan mempersiapkan penyusunan 

laporan bagian. 

 

B. PROFIL  

Bagian Administrasi Umum Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta adalah 

bagian administrasi pada  perguruan tinggi seni negeri. ISI Surakarta pada 

mulanya adalah sebuah perguruan tinggi setingkat akademi dengan nama 

Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) Surakarta, yang didirikan sebagai 

salah satu wadah untuk merintis perkembangan seni tradisional. 

Lembaga pendidikan tinggi seni tradisonal dapat hidup subur jika didirikan 

di tengah-tengah lingkungan yang mendukungnya, yang secara wajar dapat 

memberikan umpan balik. Pertumbuhan dan laju pengembangan seni itu sendiri 

hanya dapat terwujud dengan adanya inovator/tenaga kreatif seperti pendidik, 

seniman, kritikus, dan penghayat seni yang memiliki kemampuan serta sikap 

terbuka. 

Melihat sumber serta potensi seni tradisional yang ada, Surakarta sebagai 

kota budaya cukup memenuhi syarat menjadi tempat untuk berdirinya suatu 

lembaga pendidikan tinggi seni tradisional. Sejarah telah memberikan kenyataan, 

bahwa Surakarta memiliki kedudukan yang kuat serta wilayah pendukung budaya 

yang cukup luas. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sekelompok seniman 

muda dengan mendapat dukungan serta restu dari para ahli budaya serta empu, 

melalui lembaga-lembaga resmi di pusat dan daerah, berupaya agar di Surakarta 

didirikan lembaga pendidikan tinggi kesenian. Dari hasil upaya itu, maka terbitlah 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

068/1964 tertanggal 15 Juli 1964, yang membuka Akademi Seni Karawitan 

Indonesia (ASKI) di Surakarta di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan 

Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. 
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Selanjutnya pada tanggal 19 Mei tahun 1973 terbit Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 039/O/1973 tentang Pedoman Mengenai 

Status, Kurikulum, Staf Pengajar, dan Perlengkapan Material di Akademi Seni 

Karawitan Indonesia di Surakarta, di antaranya berisi: 

1. ASKI mempunyai dua jurusan, yaitu: Jurusan Umum di Surakarta, yang 

selanjutnya berkembang menjadi ASKI Surakarta; dan Jurusan 

Minangkabau di Padangpanjang, selanjutnya berkembang menjadi ASKI 

Pandangpanjang yang sekarang STSI Padangpanjang. 

2. Lulusan ASKI berhak mempergunakan sebutan Sarjana Muda Karawitan, 

bagi mereka yang lulus ujian negara Sarjana Muda ASKI; Seniman 

Karawitan (S.Kar), bagi mereka yang lulus ujian negara tingkat Seniman 

ASKI (dinilai setingkat Ijazah Sarjana). 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 160/M/1974 dan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/O/1975, pada tanggal 

20 Maret 1976 dilaksanakan pemindahan pengelolaan ASKI Surakarta dari 

Direktorat Jenderal Kebudayaan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pada saat berdiri, ASKI Surakarta menggunakan fasilitas milik Konservatori 

Karawitan Indonesia (sekarang SMKI/SMK Negeri 8) Surakarta. Sejak tahun 

1972 Proyek Pengembangan Kesenian Jawa Tengah (PKJT) di Surakarta yang 

menempati bangunan milik Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat 

memberikan tempat untuk kegiatan ASKI Surakarta berupa bangunan Pagelaran, 

Sitihinggil, dan Sasonomulyo Keraton Surakarta. Mulai tahun 1985 kegiatan 

akademik dan administrasi STSI Surakarta menempati kampus baru di Kentingan, 

kec. Jebres, kota Surakarta. 

Perubahan peningkatan status Akademi Seni Karawitan Indonesia (ASKI) 

Surakarta menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta ditandai 

dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

0446/O/1988 tanggal 12 September 1988 tentang Peningkatan Status ASKI 

Surakarta menjadi STSI Surakarta. 
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Pada tahun 2006 Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta berubah status 

menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, ditandai dengan terbitnya 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 

2006, dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang 

Sudibyo pada tanggal 11 September 2006 di pendopo ISI Surakarta. 

Bertitik tolak dari sejarah singkat ISI Surakarta, maka Upacara Dies Natalis ISI 

Surakarta ditetapkan jatuh setiap tanggal 15 Juli, bertepatan dengan terbitnya 

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

068/1964 tertanggal 15 Juli 1964 tentang Pembukaan Akademi Seni Karawitan 

Indonesia (ASKI) Surakarta sebagai cikal bakal ISI Surakarta. 

Organisasi dan Tata Kerja (OTK) ISI Surakarta telah mendapat pengesahan 

Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya Peraturan Mendiknas Nomor 45 

Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007. ISI Surakarta saat ini memiliki dua 

Fakultas, yaitu Fakultas Seni Pertunjukan dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. 

Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) terdiri dari empat Jurusan/Program Studi: Seni 

Karawitan, Etnomusikologi, Seni Pedalangan, dan Seni Tari. Fakultas Seni Rupa 

dan Desain (FSRD) terdiri dari empat Jurusan/Program Studi: Kriya Seni, Televisi 

dan Film, Seni Rupa Murni, dan Desain Interior. Keberadaan Bagian Administrasi 

Umum berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) ISI Surakarta selalu 

melekat pada organisasi seiring dengan pergantian nama lembaga. 

 

C. PEMBAHASAN 

Kegiatan kearsipan pada dasarnya tidak hanya saat penyimpanan saja. 

Akan tetapi sudah dimulai sejak arsip tersebut diciptakan, diproses, disimpan 

sampai akhirnya arsip tersebut dimusnahkan. Termasuk dalam hal ini adalah 

pemeliharaan atau perawatan arsip. Berikut ini kegiatan kearsipan yang ada di 

ISI Surakarta; 

1. Penciptaan Arsip 

Siklus hidup arsip dimulai dari kegiatan penciptaan warkat (records 

creation), yaitu penulisan surat, memo, formulir, laporan, gambar, rekaman, 

dan lain-lain. Tahap ini disebut juga tahap dari korespondensi management. 
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Terkait dengan proses penciptaan arsip atau pembuatan arsip bahwa pada 

dasarnya arsip ISI Surakarta adalah arsip-arsip yang tercipta seiring dengan 

pelaksanaan tupoksi masing-masing unit kerja yang ada di lingkungan ISI 

Surakarta. Arsip tercipta sebagai hasil tindak lanjut atas surat masuk yang 

diterima oleh lembaga ISI Surakarta yang selanjutnya diterima unit kerja 

terkait untuk ditindak lanjuti, dan atau hasil pelaksaan rencana kerja unit-

unit kerja. Sebagai contoh Unit Sub Bagian Kerjasama akan banyak 

menghasilkan arsip-arsip kerjasama lembaga dengan lembaga / Instansi lain 

khususnya  lingkup dalam negeri. Sub Bagian Keuangan akan menghasilkan 

arsip-arsip keuangan, Unit KUI menghasilkan arsip-arsip diantaranya terkait 

mahasiswa Dharmasiswa, kerjasama dengan pihak luar negeri, dan 

seterusnya. Bagian Administrasi Umum ISI Surakarta sebagai pengelola tata 

persuratan dan kearsipan di lingkungan ISI Surakarta mengelola arsip dari 

berbagai unit kerja seperti tersebut di atas dalam bentuk arsip surat keluar 

dan arsip surat masuk, arsip aktif, inaktif dan statis. 

2. Penerimaan dan Pengiriman Surat 

Selain menciptakan surat atau arsip ISI Surakarta juga menerima surat 

baik dari perseorangan atau lembaga lain. Berikut standar pelayanan surat 

(terlampir). 

3. Jenis Arsip Yang Dikelola 

Jenis arsip yang meliputi Arsip, Arsip Aktif, Arsip Inaktif, dan Arsip 

Statis. Arsip Vital diantaranya SK. Pendirian PT, SK. Pendirian Prodi, SK. 

Sertifikasi Prodi, Sertifikat Tanah Kampus, SK. Pengangkatan Rektor, dan 

lain-lain. Arsip aktif meliputi arsip surat masuk dan surat keluar yang 

dihasilkan oleh unit kerja yang ada di ISI Surakarta pada tahun berjalan. 

Arsip Inaktif adalah seluruh arsip yang tersimpan 1 atau 2 tahun setelah 

tahun berjalan. Arsip statis adalah arsip-arsip kegiatan atau hasil karya seni 

yang memiliki nilai guna arsip kesejarahan/penelitian/pembuktian dimasa 

yang akan datang, contohnya: arsip FKI, Arsip Peresmian Gedung 

Rektorat, arsip pementasan karya seni, arsip pendirian ISBI Sulsel (PDD 

ISI Surakarta). 
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4. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip di Bagian 

Administrasi Umum terdiri dari 5 orang dengan rincian sebagai berikut: 

 

No Kompetensi Jumlah Keterangan 

1 Akuntansi (Strata 1) 1 Orang Kasubag. Administrasi 
Umum 

2 Manajemen 
(Strata 1) 1 Orang Staf 

3 Kearsipan 
Diploma 3 1 Orang Arsiparis 

4 SMA / SMK 
+ Diklat Kearsipan 2 Orang Arsiparis 

Staf 
 

5. Pengolahan Arsip 

Proses pengelolaan arsip di Bagian Administrasi Umum ISI 

Surakarta dibedakan menjadi 2 yaitu pengelolaan arsip aktif dan inaktif 

milik Bagian Administrasi Umum sendiri dan pengelolaan arsip hasil 

akuisisi dari unit kerja lain di lingkungan ISI Surakarta. Pengelolaan arsip 

aktif dan inaktif milik Bagian Administrasi Umum meliputi pengelolaan 

Arsip Surat Masuk (SM) dan Arsip Surat Keluar (SKL) serta Arsip SK 

Rektor  dan dokumen lain yang dihasilkan unit kerja di lingkungan gedung 

pusat/rektorat dan Arsip Kartu Kendali serta Pengelolaan Arsip 

Vital/Statis. Arsip-arsip milik Bagian Administrasi Umum ISI Surakarta 

dikelola dengan sistem Kode Klasifikasi mengacu pada Permendikbud No. 

6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

a) Pengelompokan berdasar kode klasifikasi SM dan SKL 

b) Pengelompokan / pemilihan jenis arsip SM/SKL 

c) Pengurutan secara numerik berdasar pencatatan di File Agenda 

Surat Masuk untuk arsip surat masuk dan file Agenda Surat Keluar 

untuk arsip surat keluar. 

d) Pencatatan dan pemindaian/scan di komputer untuk mempermudah 
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pencarian/penelusuran kembali arsip (format pencatatan terlampir). 

Pemindaian hanya dilakukan pada arsip-arsip yang penting atau 

vital atau arsip yang memiliki frekuensi penggunaan yang sangat 

tinggi. Di dalam proses pencatatan ini termasuk di dalamnya adalah 

mencantumkan masa simpan/retensi masing-masing arsip yang 

dicatat tersebut. 

e) Penataan arsip di odner sesuai kode klasifikasi dan urutan nomor 

pencatatan Agenda Surat Masuk atau Surat Keluar. 

f) Penataan Odner pada almari arsip aktif. 

 

Demikian pula langkah-langkah penataan arsip kartu kendali sama 

dengan langkah-langkah penataan arsip aktif surat masuk dan surat keluar. 

Untuk asip-arsip hasil akuisisi dari unit kerja lain dikelola dengan 

memperhatikan prinsip asal-usul, arsip dikelompokkan berdasar unit kerja 

pencipta, dikelompokkan berdasar subyek/kode klasifikasi, pengurutan 

secara numerik nomor pencatatan, dan dicatat di komputer. Arsip-arsip 

vital dikelola dengan sistem subyek, dikelompokkan berdasarkan 

jenis/permasalahan arsip. 

Arsip yang dikelola di Bagian Administrasi Umum baik arsip asli 

Administrasi Umum ataupun hasil akuisisi dari unit lain hingga saat ini 

dikatakan seluruhnya adalah arsip tekstual/konvensional/kertas. Arsip-

arsip pandang dengar/audio visual sudah dikelola oleh UPT. Perpustakaan 

ISI Surakarta. 

Pada dasarnya pengelolaan arsip di ISI Surakarta menganut sistem 

desentralisasi, arsip-arsip disimpan/dikelola masing-masing unit kerja 

pengolah. Namun demikian ketika arsip menjadi inaktif masing-masing 

unit kerja dihimbau untuk menyerahkan arsip-arsip inaktifnya untuk 

dikelola Bagian Administrasi Umum sebagai Pusat Arsip ISI Surakarta. 

Hal ini dimaksudkan disamping untuk menjaga keberadaan ruang di 

masing-masing  unit kerja juga untuk menjamin terselamatnya arsip yang 

kemungkinan bernilai guna sejarah, keuangan, pembuktian, ataupun 
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penelitian di masa yang akan datang. 

 

6. Penggunaan Arsip 

Penggunaan arsip ini dapat melalui dua cara, yakni dengan cara 

meminjam dan dengan cara meninta atau arsip difotocopi. 

Dalam layanan peminjaman arsip, terdapat SOP, yakni: 

a. Pengguna formulir peminjaman arsip 

b. Persetujuan/disposisi kepada Bagian Administrasi Umum - BAUK ISI 

Surakarta. 

c. Penelusuran arsip oleh arsiparis (melalui aplikasi atau manual) 

d. Penyerahan arsip. 

Untuk meminjam arsip diwajibkan mengisi formulir peminjaman 

terlebih dahulu (terlampir) 

Dalam layanan permintaan arsip, terdapat SOP, yakni: 

a. Pengguna formulir permintaan copi arsip 

b. Persetujuan/disposisi kepada Bagian Administrasi Umum - BAUK 

ISI Surakarta. 

c. Penelusuran arsip oleh arsiparis (melalui aplikasi atau manual) 

d. Penyerahan fotocopi arsip. 

Untuk meminta arsip diwajibkan mengisi formulir permintaan 

terlebih dahulu (terlampir) 

 

7. Jadwal Retensi Arsip 

Karena kondisi kearsipan di ISI Surakarta masih dalam taraf 

pembenahan, untuk sementara Bagian Administrasi Umum ISI Surakarta 

belum menyusun Jadwal Retensi Aktif (JRA) sendiri. Unutk sementara 

JRA mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut : 

a. Permendiknas RI No. 39 tahun 2010 tentang JRA Kepegawaian dan 

Keuangan di lingkungan Kemdiknas. 

b. Permendiknas RI No. 26 tahun 2006 tentang JRA Subtantif dan 

Fasilitatif di lingkungan PTN dan Kopertis. 
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c. Peraturan Kepala ANRI No. 12 Tahun 2009 tentang JRA Fasilitatif 

Non Keuangan dan Non Kepegawaian. 

d. Peraturan Kepala ANRI No. 07 Tahun 2007 tentang JRA Keuangan. 

e. Peraturan Bersama Kepala ANRI dan kepala BKN No. 05 2007, No. 

41 Tahun 2007 tantang JRA Kepegawaian PNS dan Pejabat Negara  

8. Pemilahan dan Penataan Arsip 

Kegiatan ini meliputi proses mengelolah arsip kertas, dimulai dari 

pemilahan antara dokumen arsip dan non arsip, pengelompokan hingga 

penataannya didalam rak/lemari arsip. Di sini dikerjakan tenaga kerja yang 

memahami sistem kearsipan sehingga diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah kearsipan di lembaga.  

• Melakukan pemilahan arsip dan nonarsip 

• Pemberkasan/pengelompokan arsip 

• Pendeskripsian 

• Pembuatan skema pengelompokan arsip 

• Manuver berkas 

• Penomoran Berkas 

• Memasukkan arsip ke dalam folder 

• Memasukkan folder ke dalam boks dan pelabelan boks 

• Membuat Daftar Pertelaan Arsip 

Kegiatan pemilahan dan  penataan arsip terdiri dari penilaian, 

pemilahan, pemusnahan, dan penataan arsip di masing-masing Sub bagian  

yang meliputi : 

a. Identifikasi/Penilaian terhadap : arsip dan non arsip. 

b.  Hasil Identifikasi/Pemilahan :  

1) Arsip, diadakan rekontruksi/pengelompokkan, pemberkasan 

perbidang, pertahun dan permasalahan ( Keuangan, Kepegawaian 

dan Tupoksi terkait, serta sub masalah ( isi informasi arsip ). 

2) Non Arsip, berupa blangko, Map/Amplop langsung musnah, 

sedangkan naskah dinas yang tidak memiliki nilai guna dapat 
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dimusnahkan setelah terlebih dahulu dibuat daftar usul musnah non 

arsip. 

c. Pencatatan Informasi Ringkas Arsip pada Kartu Pembantu dan Daftar 

Arsip.Setelah dilakukan penilaian, pemilahan, dan pengelompokan, 

maka guna keperluan penataan dan penilaian arsip dibuat daftar arsip 

perbidang dan jumlah boxnya. 

Yang Perlu Diperhatikan dalam Penataan dan Penyimpanan Arsip Statis 

1. Identifikasi arsip 

2. Rekontruksi arsip 

3. Pendeskripsian arsip 

4. Pengelompokan fiches 

5. Penomoran definitif 

6. Penataan arsip 

7. Penyusunan Daftar Arsip Statis 

Cara Pengelolaan Arsip Statis 

• Arsip harus dipisahkan dari materi non arsip seperti paper-clip, 

amplop, steples, dsb 

• Arsiparis harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi 

mengenai organisasi atau individu yang menciptakan arsip 

• Pemilahan arsip dan non arsip 

• Pengelompokan arsip 

o Khasanah arsip (unit fisik yang besar) 

o Seri dan Sub Seri (kelompok kearsipan yang disusun menurut 

fungsinya) 

o Item (unit fisik yang terkecil) 

o Peace atau lembar (lembaran) 

o File (unit yang teratur dari arsip yang dikelompokan berkas per 

berkas) 
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Gambar 1. Model hierarki deskripsi 

 

 

Gambar 2. Contoh model hierarki deskripsi 
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Pengelolaan Arsip Statis 

Pembuatan inventarisasi arsip: 

• Deskripsi yang sistematis dari suatu khasanah arsip yang berupa suatu 

buku petunjuk tentang isi khasanah arsip secara lengkap 

• Merupakan suatu petunjuk jalan ke arsip yang harus dapat 

menggairahkan serta memancing minat peneliti untuk melihat dan 

membaca arsipnya sendiri 

• Merupakan suatu pekerjaan pencatatan dari suatu khasanah arsip yang 

ada dengan tujuan pengontrolan, sehingga dapat ditemukan kembali 

• Prinsip-prinsip kearsipan; 

• Sistem penataan yang berlaku di lembaga yang bersangkutan; 

• Informasi mengenai organisasi/lembaga/individu yang bersangkutan, 

sejarahnya, asal usulnya, perkembangan, struktur organisasi, tugas dan 

fungsinya 

  

Prinsip – prinsip Yang Dipergunakan Dalam Inventarisasi Arsip 

• Prinsip Asal Usul (principle of provenance) – prinsip yang mengkaitkan 

arsip ke sumber asalnya; 

• Prinsip Aturan Asli (principle of original order) – arsip harus diatur 

sesuai dengan aturan yang dipergunakan semasa dinamisnya; 

• Prinsip Kegunaan (bestemming beginsel) – pengembalian arsip yang 

tercecer ke tempat asalnya atau sesuai kelompoknya; 

 

9. Aplikasi Sistem tata Persuratan dan Kearsipan (SISURSIP) 

Rencana mulai pada bulan April 2015 Bagian Administrasi Umum 

ISI Surakarta akan menerapkan Aplikasi Sistem Tata Persuratan dan 

Kearsipan (SISURSIP) yang berbasis WEB/internet. Aplikasi tersebut 

dapat diakses oleh seluruh pegawai ISI Suarakarta melalui tautan ISI Ska: 

www.isi-ska.ac.id atau melalui www.sipadu.isi-ska.ac.id 

 

 

http://www.isi-ska.ac.id/�
http://www.sipadu.isi-ska.ac.id/�
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Gambar 3. Tampilan Utama Sisursip 

 

10. Standar pelayanan (peminjaman / permintaan copy arsip) 
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Gambar 4. SOP Mengkopi Surat 

 

 
Gambar 5. Formulir Peminjaman Surat 
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Gambar 6. Formulir Permintaan Fotocopy Arsip 

 

11. Finding Aids (Alat Bantu Temu) 

 Finding Aids adalah media deskriptif (register,panduan,invetaris, 

indeks) yang mengarahkan pemakai secara fisik dan intelektual terhadap 

arsip serta emungkinkan untuk menemu balik rekod atau informasi dari 

arsip tersebut. Contohnya : Katalog,inventaris,daftar, kalender. Finding 

aids dari bentuk fisik : pamplet,buku,folder kepas. Finding aids dari materi 

: cakram optik,mikrofilm,indeks kartu,pangkalan data komputer. 

Tujuan finding aids yaitu : 

a.    Memberikan informasi mengenail seluruh arsip yang ada didepo arsip. 

b.    Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan bagi arsip. 

c.    Menyajikan informasi khusus tentang koleksi khas 

d.   Memudahkan pengguna arsip mengungkapkan kemaknawian serta 

isinya. 

e.    Mengupayakan agar findings aids siap untuk diakses oleh pemakai. 

      Jenis finding aids ada 7 yaitu : 
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a.   Panduan umum (general guide) :mencakup informasi tentang koleksi 

lembaga kearsipan. 

b.   Panduan ke finding aids (guides to finding aids) : uraian ringkas tentang 

finding aids. 

c.    Panduan ringkasan (summary guides) : hubungan antara rekod 

d.    Inventaris instansi,seri atau butir (item) 

e.    Rekod kendali yang diciptakan oleh pencipta rekod 

f.     Indeks dan senarai khusus 

g.   Finding aids suplemen :kumpulan informasi latar belakang,panduan 

subyek khusus. 

Inventaris arsip adalah finding aids arsip yang mendaftar dan 

mendeskripsikan isi group,fonds,klas atau seri arsip biasanya meliputi 

sejarah ringkas instansi kadang disertai indeks. Inventaris arsip dibagi 

menjadi 2 kelompok besar yaitu inventaris deskriptif dan inventaris terkait. 

Inventaris deskriptif memiliki komponen yait halaman judul,daftar 

isi,catatan penyusun inventaris,penjelasan tentang rekod,sejarah 

administrasi,deskripsi seri. 

Alat bantu yang digunakan untuk penemuan arsip yang ada di Sub. Bagian 

Tata usaha ISI Surakarta meliputi kartu kendali, file agenda surat masuk, 

file agenda surat keluar, file daftar arsip aktif, file daftar arsip inaktif, serta 

file daftar arsip vital. 
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Di bawah ini adalah contoh alat temu kembali arsip yang akan digunakan 

di Sub. Bagian Tata Usaha ISI Surakarta dengan menggunakan program 

SISURSIP.  

 

 
Gambar 7. Tampilan Pencarian Data Surat Masuk 

 

 

 
Gambar 8. Tampilan Pencarian Data Surat Keluar 
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Gambar 9. Tampilan Pencarian Data Surat Tugas 

 

 

 
Gambar 10. Tampilan Pencarian Data Arsip Aktif 
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Gambar 11. Tampilan Pencarian Data Arsip Inaktif 

 

 

 
Gambar 12. Tampilan Pencarian Data Arsip Statis 
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D. KESIMPULAN 

Sub. Bagian Tata Usaha ISI Surakarta mempunyai tugas utama yaitu 

melakukan urusan persuratan dan kearsipan, serta melakukan penyimpanan 

dokumen-dokumen dan surat di bidang ketatausahaan, kerumahtangganan, 

hukum, hubungan masyarakat, organisasi, ketatalaksanaan dan perlengkapan. 

Jadi Sub. Bagian Tata Usaha selain memiliki tugas memciptakan arsip juga 

mempunyai tanggung jawab menyimpan segala arsip yang berhubungan 

dengan lingkungan perguruan tinggi. Peran dan tanggung jawab ini tentunya 

sudah dibedakan dan dipetakkan dengan unit-unit lain yang sebenarnya juga 

melakukan penciptaan arsip dan menyimpan arsip. Contohnya bahwa Sub. 

Bagian Tata Usaha menciptakan dan menyimpan arsip yang berbeda dengan 

Sub. Bagian Keuangan. Sub. Bagian Tata Usaha menciptakan dan menyimpan 

arsip yang berbeda dengan arsip yang disimpan di UPT Perpustakaan. 

Keberadaan tempat penyimpanan arsip yang ada di Sub. Bagian Tata 

Usaha yang relatif sempit tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian 

hari. Arsip yang setiap hari bertambah tentunya juga membutuhkan tambahan 

ruang untuk menyimpannya, apalagi di Sub. Bagian Tata Usaha ISI surakarta 

ini belum memilikian JRA dan belum pernah melakukan penyusutan arsip. 

Tenaga arsiparis yang hanya terdiri dari 3 orang tentunya sangat kurang, 

mengingat bahwa lembaga ISI Surakarta adalah lembaga yang saat ini 

berkembang sangat pesat. Mengingat juga bahwa dua dari ketiga staf arsiparis 

tersebut akan memasuki masa pensiun, terhitung 3 tahun lagi kedua dari 

arsiparis tersebut akan purna tugas. Kebijakan Moratorium PNS yang 

diterapkan pemerintah pusat jelas akan menggunggu tata kelola kearsipan yang 

ada di ISI Surakarta. 
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