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Mohon buatlah Surat Keluar
kepada Dosen/Mahasiswa/Karyawan/
Stake Holder yang berisi tentang:

1. Informasi berisi tentang kegiatan rutin yang ada di unit Bpk/Ibu
2.Bagian-bagian surat mohon dibuat secara lengkap



suatu sarana untuk menyampaikan

informasi secara tertulis dari pihak yang satu
kepada pihak lain. Informasi dalam surat
dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, 
permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, 
dan sebagainya.

Arti Surat

SURAT MENYURAT



1. Menyampaikan informasi kepada
pembaca surat;

2. Mendapatkan tanggapan dari pembaca
surat tentang isi surat;

3. Ingin mendapatkan tanggapan dan
menyampaikan informasi kepada
pembaca surat.

Tujuan

SURAT MENYURAT



Fungsi surat dalam suatu organisasi antara lain:

1. Surat sebagai media komunikasi.

2. Surat sebagai barometer.

3. Surat sebagai bukti tertulis.

4. Surat sebagai salah satu otak kegiatan suatu

kantor

Fungsi
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1. Murah

2. Daya jangkau lebih luas

3. Bersifat formal dan efektif

4. Bisa dijadikan bukti hitam di atas putih
Kelebihan
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1. Susunan surat ruwet

2. Kalimat tidak lengkap atau berbelit-belit

3. Penggunaan tanda baca yang tidak pada tempatnya

4. Penulisan kalimat tidak sesusai EYD

5. Pemakaian istilah asing yang tidak perlu atau tidak tepat

6. Menciptakan istilah sendiri yang tidak lazim/tidak sesuai

Pedoman Umum

7. Pembentukan Istilah dalam bahasa Indonesia

8. Tata bahasa tidak teratur

9. Pengungkapan gagasan tidak logis

10. Kurang sopan atau terlalu banyak memuji dan basa-basi

11. Ketikan banyak yang salah

12. Penggunaan model yang tidak menentu

Kelemahan
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SURAT MENYURAT

BAG. I

MENYUSUN SURAT YANG BAIK

1. Menetapkan Lebih dahulu maksud surat

2. Menetapkan Urutan masalah

3. Merumuskan pokok pembicaraan

(runtut, logis, teratur, menarik, segar, sopan dan mudah ditangkap)

4. Menghindari kata singkatan

5. Menguasai bentuk surat dan bagiannya

6. Mengikuti Pedoman EYD
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KRITERIA BAHASA SURAT YANG BAIK

1. Bahasa baku

2. Bahasa jelas atau tidak bermakna ganda

3. Lugas: tidak mubazir, tidak banyak basa-basi, mengikuti

perkembangan bahasa surat

4. Efektif dan efisien

5. Bahasa padu, tiap gagasan dituangkan dalam 1 paragraf

6. Ciri paragraf yang baik:

a.mengandung kesatuan isi

b.kepaduan antar kalimat

c.ada pengembangan gagasan pokok

7. Bernalar

8. Menarik atau mengandung rasa bahasa: kosa kata tepat, optimis, 

menghindari pengungkapan secara langsung hal-hal yang tidak

menyenangkan
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EYD YANG SERING DIGUNAKAN DLM SURAT MENYURAT

a. Penulisan Nama dan Alamat:

Contoh: 

Rektor Universitas Kanjuruhan Malang

Jalan S. Supriyadi No. 48 

Malang 65148

b. Penulisan nama Jabatan

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama-nama jabatan

jika diikuti nama Instansi/lembaga/perusahaan.

Contoh:

1. Koordinator Kopertis Wilayah VII 

2. Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
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EYD YANG SERING DIGUNAKAN DLM SURAT MENYURAT
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c. Penulisan Bentuk Singkatan dan Akronim
Singkatan umum yang terdiri atas dua huruf, setiap hurufnya diikuti
tanda titik. 

Contohnya:
1. a.n. : atas nama
2. d.a. : dengan alamat
3. s.d. : sampai dengan

Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf
hanya diikuti satu tanda titik,
contohnya:

1. Yth. : Yang terhormat
2. Bpk.: Bapak
3. Sdr. : Saudara
4. Jln.  : Jalan

EYD YANG SERING DIGUNAKAN DLM SURAT MENYURAT



SURAT MENYURAT
BAG. II

Penulisan Bagian-bagian Pelengkap Surat

1. Penulisan tanggal

Unsur -unsur yang ditulis pada bagian ini ialah

tanggal, nama bulan, dan tahun.

Contoh: 

1. 15 Mei 2006

2. 11 April 2006

2. Penulisan nomor, hal, lampiran, dan tembusan

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dari keempat bagian itu. Antara bagian -

bagian itu dengan keterangan yang mengacunya dipakai tanda titik dua.

Contoh:

Nomor :123

Lampiran : 2 (dua) lembar

Perihal : Permintaan Penangguhan

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan

2. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konsling
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3. Penulisan salam pembuka dan salam penutup

Penulisan kedua jenis salam ini diawali dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda koma.

Contoh:

Salam pembuka Dengan hormat,

Salam penutup Hormat kami,

Penulisan Bagian-bagian Pelengkap Surat
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4. Penulisan Bentuk Perincian

Tanda baca yang digunakan dalam rincian adalah tanda koma.

Contoh:

Kami mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat persiapan perkuliahan yang akan diadakan

pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2016, Pukul 14.00–16.00 WIB di ruang rapat untuk

membahas Membahas Persiapan Perkuliahan.

Bentuk rincian di atas dapat juga ditulis ke bawah seperti contoh di bawah ini:

Kami mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat direksi yang akan diadakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 1 Agustus 2016

Pukul : 14.00 - 16.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat

Acara : Membahas Persiapan Perkuliahan
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Pada dasarnya bentuk surat dibedakan dua bentuk saja. Bentuk-bentuk surat yang lain 

merupakan variasi dari bentuk surat tersebut. Kedua bentuk surat tersebut adalah bentuk lurus

atau bentuk balok (block style) dan bentuk lekuk (indented style).  

1. Penggolongan dan Pembagian Surat

a. Berdasar kepentingan isi surat: 

- Surat pribadi: formal dan non formal 

- Surat dinas: surat keterangan, surat jalan, surat kelakuan baik, surat izin, dan sebagainya. 

- Surat niaga: surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat pesanan dan balasannya, 

surat pengiriman pesanan, surat tagihan, surat klaim, dan sebagainya. 

b. Berdasar wujud fisik surat: surat bersampul, surat tanpa sampul, kartu pos, faksimili, e-mail. 

c. Berdasar cara pengiriman: surat kilat khusus, kilat, pengiriman biasa, surat-surat elektronik. 

d. Berdasar tingkat kerahasiaan: sangat rahasia, rahasia, konfidensial (terbatas), biasa. 

e. Berdasar jumlah sasaran: biasa, edaran dan pengumuman

f.  Berdasarkan tingkat penyelesaiannya : sangat penting, penting, biasa. 

BAB III

BENTUK DAN FUNGSI BAGIAN SURAT



Kategori Surat Dinas:

 surat dinas biasa

 surat dinas penting

 surat dinas rahasia

MANAJEMEN ARSIP



KriteriaSurat Biasa :

1. Apabila surat terlambat tidak akan 
berakibat kesulitan bagi instansi yang 
bersangkutan. 

2. Surat tersebut tidak memerlukan 
proses tindak lanjut.

3. Informasi yang terkandung dalam surat 
ada di surat lain.



Kriteria Surat Penting :

1. Apabila surat hilang/terlambat akan
berakibat kesulitan bagi instansi ybs, dan

tidak dapat diganti surat tembusan atau
surat lain.

2. Memiliki proses tindak lanjut yang harus
segera dilaksanakan

3. Informasi yang terkandung dalam surat tidak
terdapat pada surat lain, sehingga
informasinya perlu diketahui unit pengolah
dan pimpinan.



Kriteria Surat Rahasia :

 Surat yang isi informasinya   
membutuhkan tingkat pengamanan 
tinggi. 

 Hanya boleh diketahui oleh pejabat   
yang berwenang  atau yang   
ditunjuk.



PROSEDUR PENGURUSAN 

SURAT MASUK

1. Menerima surat masuk 

2. Mensortir surat masuk

3. Menetapkan dan menentukan arah surat

4. Menggolong-golongkan surat atas dasar 
sifatnya

5. Mencatat surat dalam rangka mengendalikan 
informasinya

6. Menyampaikan surat kepada unit pengolah



PROSEDUR PENGURUSAN SURAT KELUAR

1. Melakukan pengetikan surat keluar

2. Memintakan pengesahan surat keluar kepada 
Pimpinan

3. Memintakan penomoran dan cap dinas surat 
keluar kepada petugas pengendali di UK

4. Menyerahkan surat keluar kepada petugas 
pengendali di UK untuk dikendalikan dan 
dikirim 

5. Melakukan penyimpanan di UK



• Buku Agenda

• Lembar Disposisi

• Buku Ekspedisi

SARANA PENGURUSAN SURAT
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Bagian-bagian Surat

(1) :  kepala surat

(2) : tanggal, bulan, tahun surat

(3) : nomor surat

(4) : lampiran

(5) : hal atau perihal

(6) : alamat yang dituju (alamat dalam) 

(7) : salam pembuka

(8) (8a) : alenia pembuka (8b) : isi surat

(8c) : alenia penutup

(9) : salam penutup

(10) : TTD penanggungjawab surat

(11) : nama penanggungjawab surat

(12) : jabatan penanggungjawab surat

(13) : tembusan

(14) : inisial
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SURAT MENYURAT

Fungsi Bagian Surat

1. Kepala Surat (Kop Surat)  

Untuk mempermudah mengetahui nama dan alamat kantor/organisasi atau keterangan lain 

mengenai badan, organisasi atau instansi yang mengirim surat tersebut.  

Biasanya kepala surat disusun dan dicetak dalam bentuk yang menarik, dan terdiri atas: 

a. Nama kantor badan, organisasi atau instansi; 

b. Alamat lengkap; 

c. Nomor telepon (bila ada), faksimili (bila ada) 

d. Nomor kotak pos atau tromol pos (bila ada) 

e. Moto (bila ada) 

f. E-mail, situs (bila ada) 

g. Nama dan alamat kantor cabang (bila ada) 

h. Lambang atau simbol (logo) dari organisasi atau instansi yang bersangkutan. 

i. Kepala surat untuk swasta dibuat bebas sesuai dengan citra pemilik perusahaan, tetapi

untuk dinas pemerintah ada ketentuan tersendiri. 



SURAT MENYURAT

2. Tanggal Surat

Apabila sudah ada kepala surat, maka menuliskan
tanggal tidak perlu didahului oleh nama tempat/kota. 

Tanggal, bulan, dan tahun dituliskan secara lengkap. 
Contoh:   
28 Februari 2016   
29 Juni 2016 



SURAT MENYURAT

3. Nomor Surat

Setiap surat resmi yang keluar hendaknya diberi nomor, yang biasanya dinamakan

nomor (urut). Nomor surat dan kode tertentu pada surat dinas itu berguna untuk: 

a. Memudahkan pengaturan dan penyimpanan sebagai arsip

b. Memudahkan penunjukan pada waktu mengadakan hubungan surat menyurat

c. Memudahkan mencari surat itu kembali bilamana surat diperlukan

d. Memudahkan petugas kearsipan dalam menggolongkan (mengklasifikasikan) 

penyimpanan surat

e. Mengetahui jumlah surat keluar pada suatu periode tertentu

Contoh:

123/IV.A1/Kepeg-Unikama/VIII.2016

123  Nomor Urut Kepeg  Unit VIII.2016  Bln & thn

IV.A1  Kode Klasifikasi Unikama  Instansi
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Kode Dokumen Standar ISO

Mempermudah pengendalian dokumen system mutu diberi

identifikasi berupa pengkodean dan penomoran sebagai

berikut:

Cara Penulisan Kode:

xxx.xx.xxx (Unit.Dokumen.Nomor Urut)

Contoh: B01.PP.01 

Maknanya, 

B01 = Biro AU

PP = Pedoman Prosedur

01 = Nomor Urut

Tanda ( . ) memisahkan unit dengan nama dokumen, nama

dokumen dengan nomer urut



Kode Dokumen Standar ISO

Kode Dokumen

Pedoman Mutu = PM

Pedoman Prosedur = PP

 Instruksi Kerja = IK

Rekaman Mutu = RM

Borang = Bo

 Lampiran = LM

REKAMAN MUTU

KEHADIRAN DOSEN DAN KARYAWAN

Kode : B13.RM.01

Tgl. Terbit : 18 Agustus 2016

Revisi : 0

Halaman : 1 of 1



Surat Menyurat & Kearsipan

Manajemen Kearsipan



Mohon Tulislah

- Alur Proses Kearsipan di Unit Bapak/Ibu
- Jenis arsip yang disimpan

- Alat yang digunakan untuk mengarsip
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•PERTINGGAL
•SURAT TUA 
•TUMPUKAN KERTAS APEK

•DSB 
Apa itu ARSIP?

MANAJEMEN ARSIP



 Informasi yang terekam

 Dari kegiatan lembaga negara, badan
pemerintahan, organisasi non pemerintah
atau perorangan dalam format dan
media apapun

 Tunggal maupun kelompok

 Dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan
kebangsaan

A R S I P

MANAJEMEN ARSIP



1. Tekstual (medianya kertas)

2. Kartografi dan gambar teknik

3. Audio visual

4. Machine Readable/ Produk it

BENTUK 
ARSIP

MANAJEMEN ARSIP



ArsipDinamis Statis

Aktif

• Arsip yg masih

digunakan untuk

kegiatan adm

• Disimpan di UK

• Tertutup untuk

akses umum

Inaktif

 Arsip yg jarang

digunakan untuk

kegiatan adm.

 Disimpan di 

UK/diserahkan 

ke Lembaga 

Kearsipan

 Tertutup untuk

akses umum

Statis

 Arsip yg sudah tidak 

digunakan untuk 

kegiatan administrasi

 Mempunyai Nilai 

Guna Sekunder          

( sejarah,  bukti, 

informasi )

 Disimpan di 

Lembaga Kearsipan

 Akses ijin Kepala 

Lembaga Kearsipan
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Manajemen kearsipan

1.Manajemen Pengurusan Surat

2.Manajemen Pemberkasan

3.Manajemen Penyusutan

MANAJEMEN ARSIP



MANAJEMEN 

PENGURUSAN SURAT



PENGURUSAN SURAT

 Penerimaan

 Pengarahan

 Pencatatan

 Pendistribusian

 Pemrosesan

 Penyimpanan

KEGIATAN PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN KELUAR

1. Penyampaian informasi tertulis secara cepat, tepat dan aman

2. Pengendalian surat secara tertib dan prosedural

3. Kelancaran penyelesaian



Policy 

Teknis 

KEPALA

UK/TU

UP UP UP

Dicatat 

Dikendali

Didistribusi 

1. TU/UK sebagai gerbang masuk keluar surat

2. Surat yang berisi policy naik pimpinan

3. Surat yang berisi teknis langsung ke UP

MANAJEMEN ARSIP



APA YANG AKAN DIPELAJARI DALAM

PENGURUSAN SURAT

 Prosedur Pengurusan Surat (Surat Masuk/Keluar)

 Asas Pengorganisasi PS (Sentralisasi, Desentralisasi, Gabungan)

 Sarana dan Prasarana PS (Lembar Pengantar, Lembar Disposisi)

 Sarana Penyimpanan PS ( Kotak KK, Folder, Sekat, Filing Cabinet)

 SDM (Pimpinan Org, Pimp. UK, Pimpinan UP, TU UK/UP) 

MANAJEMEN ARSIP



PENGURUSAN SURAT 

adalah kegiatan menerima dan mendistribusikan

surat masuk dan surat keluar, serta menyalurkan

atau mengarahkan surat dari unit kerja satu ke

unit kerja yang lain

MANAJEMEN ARSIP



TUJUAN

Pengurusan surat dilakukan agar terwujud distribusi
informasi cepat, tepat, dan aman

FUNGSI

1. Menjaga keamanan informasi

2. Membuat pengaliran surat secara efektif dan
efisien

3. Menjamin adanya pengendalian sejak surat
diproses sampai dengan didistribusikan

4. Memelihara kelancaran informasi

MANAJEMEN ARSIP



PERMASALAHAN
DALAM PENGURUSAN SURAT

Keterlambatan dalam penyampaian surat

Lokasi surat tidak diketahui atau hilang

Kekeliruan dalam pengarahan surat ke meja kerja

Terjadi kebocoran informasi yang dapat

menimbulkan kerugian bagi organisasi

MANAJEMEN ARSIP



Garis Besar

kegiatan pengurusan surat meliputi:

1. Pengurusan surat masuk

2. Pengurusan surat keluar

3. Pengurusan surat intern

MANAJEMEN ARSIP



PENGORGANISASIAN DALAM 

PENGURUSAN SURAT

Pengorganisasian penyimpanan arsip merupakan hal 
prinsip dalam penataan berkas.

Mengabaikan pengorganisasian penyimpanan arsip 
akan menyulitkan kegiatan selanjutnya.

MANAJEMEN ARSIP



Dalam menentukan pengorganisasian

surat perlu memperhatikan :

1. Besar kecilnya rentang tugas organisasi

2. Kompleksitas tugas dan fungsi organisasi

3. Lokasi gedung kantor (satu atap atau berpencar)

4. Volume surat

5. Jumlah pegawai

MANAJEMEN ARSIP



TIPE PENGORGANISASIAN

1. Sentralisasi/ centralized

Penyimpanan semua arsip yang tercipta oleh 
sebuah organisasi pada satu lokasi dalam 
organisasi tersebut.

Biasanya untuk organisasi kecil dan volume 
arsip sedikit, serta lokasi kantor yang menyatu.
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KEUNTUNGAN

1. Konsistensi dalam penemuan;

2. Mudah diidentifikasi;

3. Arsip terkait disimpan menjadi satu;

4. Mengurangi duplikasi;

5. Penggunaan ruang, alat, dan SDM secara efektif;

6. Keamanan lebih terjamin

MANAJEMEN ARSIP



KEKURANGAN

1. Sulit untuk diterapkan untuk organisasi yang 
besar;

2. Kurang dapat mengantisipasi perkembangan 
organisasi

MANAJEMEN ARSIP



2. DESENTRALISASI

Arsip yang tercipta disimpan oleh masing-masing unit
pengolah. Dengan demikian masing-maing unit
pengolah memiliki unit yang berfungsi sebagai central
file.

Pertimbangan untuk menerapkan tipe ini :

a. Gedung kantor sangat luas, atau bahkan terpisah 
tempatnya;

b. Hanya satu unit yang berkepentingan terhadap arsip
yang disimpan;

c. Frekuensi penggunaan arsip yang relatif tinggi;

d. Volume arsip besar.

MANAJEMEN ARSIP



3. KOMBINASI

Unit pengolah menyimpan dan memelihara arsip 
aktifnya masing-masing tetapi dikontrol secara 
terpusat. 

Hal ini diperlukan adanya manajer kearsipan 
yang berwenang atas :

A. Mengontrol sistem kearsipan yang diterapkan;

B. Mengoperasionalkan prosedur dari sistem 
yang diterapkan.
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PERMASALAHAN

1. Tidak semua arsip terkait disimpan jadi satu;

2. Banyak tercipta duplikasi;

3. Banyak membutuhkan alat dan tenaga;

4. Rendah tingkat efektifitas pengamanan.

MANAJEMEN ARSIP



BENTUK FISIK SARANA

PENGURUSAN SURAT

MANAJEMEN ARSIP



SEKAT
 Petunjuk dan pemisah

urusan satu dg yang lain
 Memperlihatkan hub 

antara masalah, sub 
masalah dan sub-sub 
masalah

 Untuk membedakan
tingkat urusan

 Untuk memudahkan
dalam menelusuri berkas-
berkas

 Untuk membedakan
berkas satu dengan yg
lain

Kode pokok 

masalah

Kode sub 

masalah

Kode sub-sub masalah

100
140

141
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FOLDER

 Untuk menyimpan arsip
sehingga arsip dapat
dihimpun dalam satu
wadah, berdasarkan
kesamaan urusan, 
masalah atau kesamaan
jenis. 

 Pada folder terdapat tab 
untuk mencantumkan
judul ( indeks ) dan atau
kode klasifikasi

TAB

Kode klasifikasi atau 

judul berkas

MANAJEMEN ARSIP



FILING KABINET

Merupakan tempat untuk

menyimpan arsip dinamis aktif, 

penggunaannya menurut

susunan vertikal laci-laci filing 

kabinet dari atas ke bawah

ALMARI ARSIP

MANAJEMEN ARSIP



MANAJEMEN 

PEMBERKASAN

MANAJEMEN ARSIP



BERKAS 
HIMPUNAN ARSIP YANG 

MEMILIKI KETERKAITAN 

Manajemen Pemberkasan :

Suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, dan mengawasi penataan dan pengaturan 

berkas secara efektif dan efisien.
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Berkas adalah himpunan arsip yang 
diatur, disusun dan ditata berdasarkan
kesamaan urusan, kesamaan masalah, 

atau kesamaan jenis

MANAJEMEN ARSIP



TUJUAN
1. Penyimpanan secara logis dan 

sistematis; 

2. Temu balik secara tepat dan lengkap;

3. Penyusutan arsip yang berdayaguna 
dan berhasilguna.

MANAJEMEN ARSIP



SISTEM KEARSIPAN
1. Alfabetis

Sistem dan metode penyusunan arsip secara alfabetis, A-Z. 
Digunakan untuk arsip yang dasar penyusunannya
dilakukan terhadap nama orang, organisasi, atau subjek, 
dan berdasarkan atas eksiklopedi atau kamus

2. Numerik
Adalah berkas disusun menurut urutan nomor atau angka, 
misalnya untuk faktur-faktur perusahaan. Kode numerik juga
dapat diterapkan pada klasifikasi atas fungsi dan kegiatan, 
dimana setiap urusan, sub urusan dan sub-sub urusan diberi
nomor sesuai dengan pembagiannya.
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3.Kronologi

Adalah berkas disusun berdasarkan urutan waktu, hari, 
tanggal, bulan, tahun

4.Geografi

Adalah berkas disusun berdasarkan daerah, propinsi, 
kota/kab, kecamatan dan sebagainya. Penataan

menurut geografi ini digunakan untuk berkas-berkas
langganan, proyek-proyek
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LEMBAR PEMINJAMAN ARSIP

No. 

Urut

Indeks Titel Kode Jml. 

Berkas

Lokasi 

penyimpanan 

Catatan

1. Suparti Tenaga 

Pengajar

424 2 lembar Filing Cabinet

Tgl. Peminjaman  :

Nama Peminjam :

Jabatan :

Unit Pengolah :

Tgl. Pengambilan :

Nama Petugas :

Tanda tangan :



TAHAPAN PENATAAN BERKAS

Tahap penataan berkas :

a. Memisahkan arsip yg disimpan dan masih dalam

proses

b. Memeriksa lampiran apakah sesuai

c. Mengelompokan arsip atas dasar kesamaan

masalah (subyek)

d. Apabila dalam satu berkas terlalu banyak, maka

dijadikan beberapa berkas
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SISTEM PEMBERKASAN 
BERDASARKAN NUMERIK

110

122
121

120
115

113

114

112

100
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SISTEM PEMBERKASAN 
BERDASARKAN ALFABETIS

AB

CB
CA

C

BB

B
BA

ABA

A

DA
D
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SISTEM PEMBERKASAN 
BERDASARKAN GEOGRAFI

D

D
D

K
D

D

D

D

K

NAMA DESA 

DIURUTKAN 

SECARA 

ALFABETIS

KELURAHAN
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SISTEM PEMBERKASAN 

BERDASARKAN KRONOLOGIS

2008
JANUARI

DESEMBER
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PemberkasanBerdasarkan Kegiatan

HUT RI

Malam Tirakatan

Notulen

Pemberitahuan

Dana

Panitia

Dsb

MANAJEMEN ARSIP



Pemberkasan Berdasar Subjek

UNDANGAN

Und MalamRenungan

Und Senam Massal

Und Upacara

Und Syawalan

Und Rapat

Und Lain-lain
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Berkas Mahasiswa

Bia siswa

Kartu Hasil Studi

Penghargaan

Fotocopy ijazah

Panggilan

Burhan, 2107
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Pemberkasan Berdasar Jenis

Mebdiknas, SK

71/2007

57/2007

10/2007

2/2007

1/2007
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PENATAAN BERKAS SISTEM 
ABJAD

Penataan Berdiri

A
a

n
 B

a
d

iy
a

n
to

A
a

n
 K

u
n

a
e

fi
A

A
b

b
a

s
, 
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D

rs

A
b

u
n

a
w

a
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, 
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M

A
c
h

m
a

d
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 I
r
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g

u
s
m

a
n
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Ig

n

A
w

ik
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u
n

a
rn

i
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a

g
u
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 S

u
g
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a
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o

B
u
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a

n
u

d
in
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D

rs

B
u

w
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n
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S

H

C

C
h

a
ir

u
l 
S

a
le

h

C
ic

a
 K

u
s
w

o
y
o

C
ip

to
p

a
w
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o

C
u

n
 C

u
n
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PENATAAN LAIN

Penataan dalam Filing CabinetA

B

C

Aan

Abbas

Bagus S

Burhan

Chairul
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PLETCIT

KUSTA

EKSIM

DUSTA

DANAMIN

BPDEH

BCAKBANK

KEUANGAN

EKONOMI
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MANAJEMEN 

PENYUSUTAN
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PENGERTIAN

• Penyusutan adalah tindakan mengurangi

jumlah arsip dengan cara:

1. Pemindahan

2. Pemusnahan

3. Penyerahan
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TUJUAN PENYUSUTAN ARSIP
Sesuai dengan maknanya untuk mengurangi
jumlah arsip yang tercipta maka tujuan penyusutan

arsip adalah untuk:

1. Mendapatkan penghematan dan efisiensi

2. Pendayagunaan arsip dinamis

3. Memudahkan pengawasan arsip

4. Memudahkan pemeliharaan terhadap arsip yang 
masih diperlukan

5. Penyelamatan bahan bukti kegiatan organisasi
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PEMINDAHAN ARSIP

• Mengurangi jumlah arsip yang ada di central file (Pusat
Arsip Aktif) dengan cara memindahkan arsip-arsip yang 

sudah jarang digunakan

• Pemindahan disertai daftar arsip yang dipindahkan

• Pemindahan disertai Berita Acara pemindahan

• Berita Acara ditandatangani oleh pejabat
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PEMUSNAHAN

• Mengurangi jumlah arsip dengan cara memusnahkan arsip-arsip yang 
tidak bernilai guna/sudah melampui Jadwal Retensi Arsip (JRA)

• Pemusnahan arsip disertai daftar arsip yang dimusnahkan

• Pemusnahan arsip dibuatkan Berita Acara pemusnahan

• Pemusnahan arsip disaksikan oleh pejabat bidang hukum dan atau
bidang pengawasan

• Pemusnahan arsip dilakukan secara total baik fisik maupun
informasinya

• Pemusnahan bisa dilakuan dengan cara:

1. Dicacah

2. Dibakar

3. Kimiawi
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PENYERAHAN ARSIP

• Mengurangi jumlah arsip dengan cara menyerahkan
arsip yang sudah tidak digunakan secara langsung
oleh organisasi ke lembaga yang berwenang
mengelola arsip statis/permanen/abadi

• Penyerahan arsip disertai daftar arsip yang diserahkan

• Penyerahan arsip dibuatkan Berita Acra penyerahan
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JADWAL RETENSI ARSIP
• Tujuan penyusutan arsip akan tercapai apabila setiap organisasi

memiliki program dan rencana pengurangan arsip

• Program pengurangan arsip dituangkan dalam Jadwal Retensi
Arsip

• Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya
jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai nilai
kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip

• Unsur-unsur yang ada dalam JRA yaitu:

1. Judul subyek utama

2. Judul masing-masing seri berkas

3. Jangka simpan arsip (aktif dan inaktif)

4. Nasib akhir arsip (musnah/permanen)
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PENILAIAN ARSIP

• Penilaian arsip adalah tindakan analisis seri berkas
berdasarkan nilai gunanya

• Dalam management kearsipan penilaian arsip
merupakan kegiatan yang paling sulit karena:

1. Kepentingan antar unit organisasi berbeda

2. Subyektifitas penilai sangat tinggi

3. Adanya tuntutan ilmuwan yang menghendaki
tersedianya informasi selengkap mungkin
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NILAI GUNA ARSIP

 Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada

kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip

 Pengguna arsip terdiri dari organisasi pencipta arsip dan

di luar pencipta arsip

 Nilai guna arsip terdiri dari nilai guna primer dan nilai guna

sekunder

94
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NILAI GUNA PRIMER
• Nilai guna primer terdiri dari:

1. Nilai guna administrasi, yaitu nilai guna arsip yang didasarkan pada
kegunaannya bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pencipta arsip

2. Nilai guna hukum, yaitu nilai guna arsip yang berisikan bukti-bukti yang 
mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan
pemerintah

3. Nilai guna keuangan, yaitu nilai guna arsip yang berisikan segala hal ikhwal
yang menyangkut transaksi dan pertanggung jawaban keuangan

4. Nilai guna ilmiah dan teknologi, yaitu nilai guna arsip yang berisikan data 
ilmiah dan teknologi sebagai akibat penelitian murni dan terapan
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NILAI GUNA SEKUNDER

• Nilai guna seklunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip
bagi kepentingan organisasi lain dan atau kepentingan umum di luar organisasi
pencipta arsip Dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan
pertanggungjawaban nasional

• Nilai guna sekunder terdiri dari:

1. Nilai guna kebuktian adalah nilai guna arsip yang mengandung fakta dan
keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana
lembaga/instansi itu diciptakan, dikembangkan, diatur, fungsi dan kegiatan-
kegiatan yang dilaksanakan serta hasil/akibat kegiatannya itu

2. Nilai guna iformasional adalah nilai guna arsip bagi berbagai kepentingan
penelitian dan kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan lembaga penciptanya, 
yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan
sejenisnya
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PROSEDUR PENYUSUTAN

Penyusutan arsip dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu:

1. Penyusutan dengan menggunakan Jadwal
Retensi Arsip bagi organisasi yang sudah memiliki
JRA (Jadwal Retensi Arsip tidak berlaku surut)

2. Penyusutan dengan berdasarkan nilai guna arsip
bagi instansi yang belum memiliki JRA
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PROSEDUR PENYUSUTAN BERDASARKAN 

JRA
Pemindahan arsip tahapannya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan, yaitu menyeleksi arsip sudah memasuki
masa inaktif atau belum

2. Pendaftaran, yaitu mendaftar arsip yang sudah memasuki
masa inaktif dengan menggunakan blangko daftar arsip

3. Penataan, yaitu menata arsip inaktif yang akan
dipindahkan

4. Membuat Berita Acara pemindahan

5. Memindahkan arsip inaktif ke records centre
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PROSEDUR PENYUSUTAN BERDASARKAN JRA

• Pemusnahan tahapannya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan, yaitu menyeleksi arsip yang sudah melampui batas umur
simpan

2. Pendaftaran, yaitu mendaftar arsip yang akan dimusnahkan dengan
menggunakan blangko daftar arsip

3. Pembentukan panitia pemusnahan yang terdiri dari pemilik arsip, bidang
kearsipan, bidang pengawasan, bidang hukum dan unit-unit lain yang 
terkait

4. Penilaian, yaitu meneliti kembali arsip-arsip yang sudah melampui umur
simpan dan akan dimusnahkan barangkali dengan berbagai
pertimbangan masih perlu disimpan kembali

5. Persetujuan dan pengesahan, yaitu sebelum arsip dimusnahkan perlu
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari pejabat yang 
berwenang

6. Pembuatan Berita Acara dan pelaksanaan pemusnahan
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Penyerahan arsip tahapannya adalah:

1. Pemeriksaan, yaitu menyeleksi arsip yang dinyatakan bernilai
statis

2. Pendaftaran, yaitu mendaftar arsip dalam blangko daftar
arsip statis yang akan diserahkan

3. Pembuatan Berita Acara dan pelaksanaan penyerahan, yaitu
arsip statis beserta daftar arsip diserahkan ke lembaga yang 
berwenang dengan disertai penandatanganan Berita Acara
penyerahan
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PROSEDUR PENYUSUTAN BERDASARKAN NILAI GUNA

Bagi organisasi yang belum memiliki JRA dapat melaksanakan penyusutan baik dalam
bentuk pemindahan, pemusnahan, maupun penyerahan dengan menggunakan nilai
guna arsip

Prosedur pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pembentukan team yang terdiri dari unit pencipta/pemilik arsip, bidang
kearsipan/administrasi, pengelola arsip, bidang hukum, bidang pengawasan, dan unit-
unit lain yang terkait

2. Menata arsip dan membuat daftar arsip, yaitu team melaksanakan penataan arsip
yang akan disusutkan dan dibuatkan daftar arsipnya

3. Penilaian, yaitu team menganalisa informasi yang ada dalam arsip yang akan
menghasilkan arsip inaktif, arsip musnah, dan arsip statis

4. Penyusunan daftar berdasarkan hasil penilaian, yaitu arsip daftar simpan (inaktif), daftar
arsip yang akan dimusnahkan dan daftar arsip statis yang akan dimusnahkan

5. Pelaksanaan penusutan, yaitu memindahkan arsip inaktif ke records centre, 
menyerahkan arsip ke lembaga yang berwenang, dan memusnahkan arsip setelah
mendapat persetujuan dan pengesahan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
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