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Mengingat 

W ALIKOTA MOJOKERTO 
' PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR 20 TAHUN 2012 

TEN.TANG 

TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

a. bahwa pada kenyataannya urusan dan tanggung jawab 
Pemerintah Kata Mojokerto dari tahun ketahun terus 
meningkat, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan 
maupun pembangunan ; 

b. bahwa sejalan dengan makin meingkatnya laju pembangunan 
dewasa ini, maka terjadi pula peningkatan jumlah dan jenis 
arsip yang dikelola, yang mempunyai nilai dari arti penting 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ; 

c. bahwa dalam rangka realisasi tugas Otonomi Daerah yang 
nyata dan bertanggung jawab, mutlak diperlukan peningkatan 
tertib administrasi yang merupakan sarana penunjang 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c dan 
berhubung Tata Kearsipan Pemerintah Kata Mojokerto yang 
diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Ting 
kat II Mojokerto Nomor HK. 448 Tahun 1991 sudah tidak sesuai 
lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu 
menyempurnakan Tata Kearsipan Pemerintah Kata Mojokerto 
dimaksud, yang ditetapkan dengan Peraturan Wallikota 
Mojokerto. 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I 
Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
551); 



2 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3242) ; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
2009 tentang Kearsipan ; 

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 
tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri; 

7. Keputusan Menterti Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Norn or 
50 Tahun 2000 tentang Organisasi Kearsipan Kabupaten/Kota; 

8. lnstruksi Walikota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata 
Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TATA 
KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota, adalah Kota Mojokerto 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto; 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto; 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah , adalah semua Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dalam Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ; 
5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip ; 
6. 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 ; 

7. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 
pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu ; 
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8. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan II atau terus 
menerus; 

9. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun ; 
1 O. Arsip vital adalah arsip yang keberdaannya merupakan persyaratan dasar bagi 

kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak 
tergantikan apabila rusan atau hilang ; 

11. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai 
guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipemanenkan yang 
telah diverifikasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung oleh Arsip 
Nasional Republik Indonesia dan I atau lembaga kearsipan ; 

12. Arsiparis adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang 
diperoleh melalui pendidikan formal dan I atau pendidikan dan pelatihan kearsipan 
serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan 
kearsipan; 

13. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan 
otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan 
dan pemanfaatan arsip ; 

14. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung 
jawab di bidang pengolahan arsip statis dan pembinaan kearsipan ; 

15. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan 
tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan 
penciptaan arsip dilingkungannya ; 

16. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas 
dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan ; 

17. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi 
sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penempatan suatu jenis arsip 
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyusutan dan penyelematan arsip ; 

18. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 
pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip 
yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga 
kearsipan; 

19. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebajikan, 
pembinaan kearsipan, dan pengeloaan arsip dalam suatu sistem kearsipan 
nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta 
sumber daya lainnya ; 

20. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara 
efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, 
serta penyusutan arsip ; 

21. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada 
lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis 
dan hak pengolahannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan ; 

22. Daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip 
yang memiliki nilai guna kesejahrahan baik yang telah diverifikasi secara langsung 
maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan 
serta diumumkan kepada publik ; 

23. Sadan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah 
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah 
daerah yang dipisahkan ; 
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24. Organisasi kearsipan adalah unit kearsipan dan lembaga kearsipan yang 
melaksakan kegiatan penyelenggaraan kearsipan ; 

25. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan 
keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya ; 

26. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi 
kepentingan pengguna arsip yang berhak ; 

27. Pemberkasan adalah penempatan naskah kedalam suatu himpunan yang tersusun 
secara sistematis dan lagis sesuai dengan kanteks kegiatannya sehingga menjadi 
satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan 
masalah dari suatu unit masalah. 

BAB II 

POKOK KEBIJAKSANAAN KEARSIPAN 

Pasal 2 

(1) Tata Kearsipan Pemerintah Kata menganut asas sentralisasi dalam kebijakan dan 
desentralisasi dalam pelaksanaan ; 

(2) Sentralisasi dalam kebijaksanaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan aleh Walikata ; 

(3) Desentrasasi dalam pelaksanaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan aleh Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 

Pasal 3 

(1) Aparat Pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan- 
kegiatan teknis kearsipan yang meliputi pecatatan, pengendalian, penyerahan, 
pemindahan, penyusutan dan pemeliharaan; 

(2) Walikata menetapkan peraturan tentang arganisasi, penyelenggara, pola klasifikasi 
kearsipan dan penyusutan arsip, sesuai degan Peraturan Perundang-Undangan ; 

(3) Walikata menyelenggarakan pembinaan kearsipan meliputi peyempurnaan dan 
pengembangan sistem, pembinaan tenaga, standarisasi peralatan dan 
pengawasan pelaksanaan kearsipan dalam lingkungan Pemerintah Kata. 

BAB Ill 

ORGANISASI KEARSIPAN 

Pasal4 

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satuan arganisasi penyelenggara tata 
kearsipan dalam lingkungan Pemerintah Kata ialah unit-unit kearsipan sesuai dengan 
susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB IV 

PENEYELENGGARA TATA KEARSIPAN 

Pasal5 

(1) Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kata dilaksanakan dengan mengguna 
kan kartu kendali sebagai sarana pengendalian, pola klasifikasi sebagai sarana 
penataan arsip dan jadual retensi sebagai sarana penyusutan ; 
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(2) Ketentuan-ketentuan penyelnggaraan tata kerasipan dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. 

Pasal6 

(1) Arsip dinamis merupakan dokumen bersifat rahasia bagi pihak-pihak di luar 
aparata Pemerintah Kota ; 

(2) Penyimpanan pada ayat (1) dapat dilakukan dengan persetujuan Walikota ; 
(3) Pejabat dan atau petugas penyelenggara kearsipan wajib mengamankan arsip 

yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku ; 
(4) Arsip statis diserahkan kepada Kantor Arsip Kota Mojokerto, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku ; 
(5) Penyusutan arsip yang meliputi pemindahan, penyerahan dan pemusnahan diatur 

oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 

Pasal7 

Walikota menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi pendidikan tenaga kearsipan 
serta melakukan usaha-usaha khusus untuk menjamin kesehatan dan memberikan 
perangsang terhadap tenaga kearsipan sesuai dengan fungsi serta tugas dalam 
lingkungannya. 

Pasal8 

Untuk menyelenggarakan tata kearsipan yang dapat dilaksanakan secara berdayaguna 
dan berhasil guna, disediakan ruangan dan perlengkapan yang memadai. 

Pasal9 

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (1 ), (2) dan (3) Peraturan Walikota ini, 
Walikota melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan tata kearsipan dalam lingkungan Pemerintah Kota. 

BAB V 

POLA KLASIFIKASI 

Pasal 10 
(1) Klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota disusun berdasarkan masalah 

bidang tugas semua Satuan Kerja Perangkat Daerah ; 
(2) Pola klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota sebgaimana tercantum 

dalam Lampiran II Peraturan ini. 

BAB IV 

ATURAN PERALIHAN 

Pasal 11 
(1) Untuk menampung masalah-masalah baru yang timbul sebagai akibat semakin 

meluasnya ruang lingkup kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Kota khususnya 
yang berkaitan dengan klasifikasi kearsipan, Walikota secara berkala mengadakan 
penyempurnaan terhadap klasifikasi kearsipan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan ; 
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(2) Dalam rangka penyempurnaan klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah 
Kota, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan masalah-masalah 
baru dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota untuk ditambahkan pada pola 
klasifikasi di lingkungan Pemerintah Kota. 

Pasal 12 

Hal-hal yang belum cukup diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 
21 Tahun 2007 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto dinyatakan tidak 
berlaku. 

BABVII 

PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto. 

pada tanggal 2 April 2012 

\A.f AIUIIKOTA IMOJIOIKEIRTO 

ttd 

ABDUIL GANII SOEHAIRTOINO 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 2 April 2012 

SEKIRIETAIRIIS DAEIRAIH KOTA MOJOKEIRTO 

ttd 

II r. SU YII TINO. IIVL Si 
Pembina Utama IMadya 

INIIP 19580101198503 1 031 

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012 NOMOR 20 



 

sannan sesuai dengan as!inya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

PUDJI HARDJONO SH 
NIP. 19600729198503 1 007 
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LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 

/ ,, TANGGAL : 
20 
2 

TAHUN 
APRIL 

2012 
2012 

PENYELENGGARAAN TATA KEARSIPAN 
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

I. KETENTUAN UMUM 
Dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. File adalah berkas yang merupakan satu kesatuan arsip yang mengandung masalah 
tertentu dan disusun berdasarkan pola klasifikasi ; 

2. Naskah Dinas penting adalah naskah dinas yang isinya mengikat, memerlukan 
tindak lanjut, memuat informasi penting, mengandung konsepsi kebijaksanaan dan 

mempunyai nilai arsip ; 
3. Naskah Dinas biasa adalah naskah dinas yang isinya tidak mengikat dan tidak 

menimbulkan adanya tindak lanjut ; 
4. Kartu Kendali adalah lembar isian untuk pencatatan, penyampaian, penemuan 

kembali dan sekaligus sebagai alat penyerahan arsip ke Arsip Nasional dibedakan 
antara kartu kendali surat-surat masuk dan kartu kendali surat-surat keluar ; 
a. Kartu Kendali surat masuk (contoh 1) terdiri dari 4 (empat) rangkap dan 4 

(empat) warna putih, hijau, kuning, dan merah ; 

1. Kartu Kendali warna putih untuk Pengendalian sebagai alat kontrol ; 

2. Kartu kendali warna hijau disimpan berdasarkan instansi dan menurut urutan 
waktu; 

3. Kartu kendali warna kuning sebagai pengganti arsip selama naskah dinas 

yang bersangkutan masih berada di file Unit Pengolah ; 
4. Kartu kendali warna merah untuk Tata Usaha Pengolah. 

b. Kartu Kendali surat keluar (contoh 2) terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan masing- 
masing dengan warna putih, kuning dan merah ; 

1. Kartu kendali warna putih untuk Pengendali sebagai alat kontrol ; 

2. Kartu Kendali warna kuning sebagai pengganti arsip selama naskah dinas yang 
bersangkutan masih berada di file Unit Pengolah ; 

3. Kartu Kendali warna merah untuk Tata Usaha Pengolah. 
5. Kartu tunjuk silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberikan petunjuk 

tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan sebagai sarana 
petunjuk tentang adanya hubungan dengan file yang lain (contoh 3) ; 

6. Daftar pengendali adalah daftar yang dipergunakan untuk menginventarisir naskah 
dinas masuk dan naskah dinas keluar sekaligus sebagai alat kontrol (contoh 4) ; 

7. Nomor urut adalah nomor urut naskah dinas yang dirnulai dari angka 01 dan 
seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas. Setiap permulaan tahun. 
norr-o .. urut d :--� a; :e,...gan angka 01 · 



8 

9. Lembar pengantar adalah formulir yang dipergunakan sebagai alat penyampaian 
untuk naskah dinas biasa dan naskah dinas yang tidak dibuka (contoh 6) ; 

1 O. Lembar tegoran retensi adalah formulir yang dipergunakan untuk mengingatkan Unit 
Pengolah bahwa arsip bersangkutan sudah habis jangka waktu retensinya (contoh 7) ; 

11. Penerima adalah Unit I Stat yang bertugas menerima naskah dinas yang di 
sampaikan, baik oleh pengantar POS atau Telekom rnaupun oleh Caraka atau 

perorangan ; 
12. Pengarah naskah dinas adalah Unit I Stat yang bertuqas menentukan ke Unit 

Pengolah mana, naskah dinas harus disampaikan dengan menentukan kode 
klasitikasi dan indeks ; 

13. Pencatat surat adalah Unit I Stat yang bertugas melakukan pencatatan naskah 
dinas masuk dan naskah dinas ke!uar ; 

14. Pengendali adalah Unit I Stat yang bertugas melakukan pengendalian naskah masuk 

dan naskah dinas keluar ; 

15. Pengirim naskah dinas adalah Unit I Stat yang bertugas melakukan pengiriman 
naskah dinas keluar ; 

16. Penyimpan arsip adalah Unit I Stat yang bertgas melakukan penyimpanan dan 

pemeliharaan arsip ; 
17. Unit Kearsipan adalah : 

a. Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 
Kota Daerah ; 

b. Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor, Dinas, Sadan dalam lingkungan Pemerintah 
Kota; 

c. Unit Tata Usaha pada lnstansi Vertikal Departemen Dalam Negeri di Lingkungan 
Pemerintah Kota ; 

d. Unit Tata Usaha lain (yang tidak termasuk a s/d c) pada satuan kerja perangkat 
daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota 

18. Unit Pengolah ada!ah : 
a. Bagian pada Sekretariat Daerah, Kantor, Dinas, Badan, Perusahaan Daerah dan 

pada Pemerintah Kota ; 

b. lnstansi Vertikal Departemen Dalam Negeri di lingkung;;.n Pemerintah Kota ; 

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 

19. Tata Usaha Pengolah adalah Unit I Stat ketatausahaan Unit Pengolah ; 

20. Pengolah adalah Unit I Staf yang bertugas melakukan pengolahan naskah dinas ; 

21. Klasifikasi .adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat di 

dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan 
kembali arsip ; 

22. lndeks adalah ciri atau tanda dari naskah dinas berupa kata tangkap yang akan 
dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip ; 

23 Kade adalah tanca perigganti rnasalah seperti yang tercantum dalam cola klasifikasi 
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11. PENGENDALIAN NASKAH DINAS 
Pengendalian naskah dinas meliputi kegiatan pengurusan naskah dinas masuk, 

naskah dinas keluar, penyimpanan, penemuan kembali dan peminjaman arsip. 

1. Pengurusan naskah dinas masuk. 

Pengurusan naskah dinas masuk meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh unit 
Kearsipan dan Tata Usaha Pengolah. 

a. Pada Unit Kearsipan dilaksanakan kegiatan - kegiatan penerimaan, pengarahan, 
pencatatan, pengendalian dan penyimpanan. 
1) Penerima mempunyai tug as : 

a) Menerima naskah dinas yang disampaikan baik oleh pengantar, pos atau 
telekom maupun oleh caraka atau perorangan ; 

b) Meneliti kebenaran alamat naskah dinas tersebut 
c) Membubuhkan paraf pada bukti penerimaan ; 
d) Mensortir naskah dinas ; 
e) Membuka sampul dan mengeluarkan naskah dinas dari sampul ; 
f) Dalam hal alamat pengirim tidak tercantum didalam naskah dinas, sampul · 

diikutsertakan bersama naskah dinasnya ; 
g) Meneliti kelengkapan lampiran naskah dinas ; 
h) Menyampaikan naskah dinas kepada Pengarah ; 
i) Menyampaikan naskah dinas tertutup kepada pencatat. 

2) Pengarah mempunyai tugas : 

a) Membaca naskah dinas dan menentukan naskah dinas penting atau 
naskah dinas biasa; 

b) Mencantumkan disposisi pengarahan pada bagian kanan atas naskah 
dinas; 

c) Menentukan kode klasifikasi dan indeks pada naskah dinas penting ; 
d) Menyampaikan naskah dinas penting atau biasa kepada Pencatat. 

3) Pencatat mempunyai tugas : 
a) Mencantumkan nomor urut pada naskah dinas ; 

b) Mencatat naskah dinas penting dalam kartu kendali ; 
c) Mencatat naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup dalam 

lembar pengantar ; 
d) Menyampaikan naskah dinas penting beserta 4 ( empat ) lembar kartu 

kendali kepada pengendali ; 
e) Menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup beserta 2 

( dua ) rangkap lembar pengantar kepada pengendali. 
4) Pengendali mempunyai tugas : 

a) Menerima naskah dinas penting beserta 4 (empat) rangkap kartu kendali 
dan naskah dinas biasa serta naskah dinas tertutup beserta 2 (dua) 
rangkap lemba- pengantar dari pencatat : 



b) Meneliti kebenaran nomor kode dan pengisian kartu kendali serta meneliti 
kelengkapan lampiran ; 

c) Menyampaikan naskah dinas penting beserta kartu kendali lembar Ill 
berwarna kuning dan lembar IV berwarna mer sh kepada Tata Usaha 
Pengolah; 

d) Menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah clinas tertutup beserta 2 
(dua) rangkap lembar pengantar kepada Tata Usaha Pengolah ; 

e) Menyusun kartu kendali lembar I berwarna putih dalam almari katalog 
berdasarkan urutan nomor kode. Dalam susunan kode kartu kendali 
disusun berdasarkan urutan abjad pada indeks ; 

f) Menyusun kartu kendali lembar II berwarna hijau dalam almari katalog 
berdasarkan instansi dan menurut urutan waktu. 

5) Penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali lembar Ill berwarna 
kuning yang diterima kembali dari Tata Usaha Pengolah kedalam file sebagai 
pengganti arsip selama naskah dinas masih berada di Unit Pengolah. 

1. Pengurusan naskah dinas masuk pada Tata Usaha Pengolah meliputi 
kegiatan - kegiatan : 

1) Menerima naskah dinas dan kartu kendali lembar Ill dan IV berwarna 
kuning dan merah dari Pengendali ; 

2) Membubuhkan paraf pada kartu kendali lembar Ill berwarna kuning 
sebagai tanda bukti bahwa naskah dinas sudah diterima ; 

3) Mengembalikan kartu kendali lembar Ill berwarna kuning kepada 
Pengendali ; 

4) Menyimpan kartu kendali lembar IV berwarna me rah dalam almari 
katalog berdasarkan urutan nomor kode ; 

5) Mengisi lembar disposisi rangkap 2 (dua) ; 
6) Menyampaikan naskah dinas yang diterima dari unit Kearsipan kepada 

Pengolah untuk diselesaikan, disertai lembar disposisi ; 
7) Menyimpan 1 (satu) lembar disposisi sebagai pengganti arsip yang 

ada pada pengolah ; 
8) Menerima naskah dinas biasa beserta 2 (dua) rangkap lembar 

pengantar dari pengendali ; 
9) Membubuhkan paraf pada lembar pengantar sebagai tanda bukti 

bahwa naskah dinas sudah diterima ; 
10) Mengembalikan 1 (satu) lembar pengantar kepada Pengendali. 

2. Pengurusan naskah dinas keluar. 
Pengurusan naskah dinas keluar meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Tata Usaha Pengolah dan unit Kearsipan. 
a. Tata Usaha Pengolah mempunyai tugas : 

1., Mencatat naskah dinas keluar dalam kartu kendali rangkap 3 (tiga) 
ce-warna outih. kunir.g dan merah : 
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2) Menyampaikan konsep dan net beserta 3 ( tiga ) kartu kendali 
kepada Pengendali pada Unit Kearsipan ; 

3) Menyimpan kartu kendali berwarna merah menurut urutan nomor 
kode; 

4) Mengendalikan naskah dinas yang belum selesai pengolahannya 
dan . menyampaikan naskah dinas yang sudah selesai 
pengolahannya kepada Penyimpan. 

b. Unit Kearsipan 
Unit Kearsipan melaksanakan kegiatan pengendalian, penyimpanan dan 
pengiriman. 

1) Pengendali mempunyai tug as : 

a) Memberikan nomor urut pada kartu kendali ; 
b) Menyimpan kartu kendali berwarna putih menurut urutan nomor 

kode; 
c) Menyampaikan kartu kendali berwarna kuning kepada 

Penyimpan; 
d) Mengembalikan kartu kendali berwarna merah kepada Tata 

Usaha Pengolah ; 
e) Mengembalikan konsep yang diterima dari Pengirim kepada Tata 

Usaha Pengolah. 
2) Penyimpan mempunyai tugas menyimpan kartu kendali berwarna 

kuning menurut urutan nomor kode sebagai pengganti arsip selama 
naskah dinas tersebut masih berada di Unit Pengolah. 

3) Pengirim mempunyai tugas : 

a) Mengirim net kepada alamat ; 

b) Menyampaikan konsep kepada Pengendali. 
3. Penyimpanan Arsip 

a. Arsip aktif di simpan dan dipelihara pada Unit Pengolah masing- 
masing. 
Cara penyimpanan arsip aktif dilakukan sebaqai berikut : 
1) Tata Usaha Pengolah menyimpan arsip aktif menu rut urutan kode 

klasifikasi ; 
2) Arsip disusun dalam folder (contoh 9) atau map gantung (contoh 10) 

menurut urutan kode klasifikasi. 
b. Penyimpanan arsip inaktif dipusatkan pada Unit Kearsipan. 

1) Cara penyimpanan arsip inaktif dilakukan sebagai berikut: 
a) Menyimpan dan menyusun arsip didalam folder menurut urutan 

kode klasifikasi ; 
b) Memasukkan folder kedalam kotak arsip inaktif (contoh 11 ), dan 

disusun secara vertikal ; 
c·1 Kotak a-sip inaktif ditempatkan didalam rak arsip 
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2) Penyimpanan kartu kendali arsip inaktif dilakukan : 
a) Tata Usaha Pengolah menyampaikan arsip inaktif kepada 

Penyimpan berikut kartu kendali berwarna merah : 
b) Penyimpan menyampaikan kartu kendali berwarna kuning 

kepada Tata Usaha Pengolah sebagai bukti bahwa arsip inaktif 
beserta kartu kendali berwarna merah telah diterima. 

c) Penyimpanan arsip biasa dipisahkan dari arsip penting dan arsip 
yang bersifat rahasia. 

4. Penemuan kembali arsip. 
Cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan : 

a) Dalam hal diketahui masalahnya, melalui kartu kendali berwarna 
putih; 

b) Dalam hal diketahui kode klasifikasinya, melalui kartu kendali 
berwarna putih : 

c) Dalam hal diketahui indeks suratnya, melalui kartu kendali 
berwarna putih ; 

d) Dalam hal diketahui tanggal dan nornor serta asal naskah dinas 
melalui kartu kendali berwarna hijau ; 

e) Dalam hal diketahui nomor urut melalui claftar pengendali. 
5) Peminjaman arsip. 

a) Peminjaman arsip dilakukan dengan menggunakan tanda bukti 
pinjaman (contoh 12) ; 

b) Peminjam mengisi tanda bukti pinjaman rangkap 3 (tiga) 

1) Lem bar I : disimpan dalam file sebagai pengganti arsip yang 
dipinjam. 

2) Lembar II : disertakan pada arsip yang dipinjam. 

3) Lembar Ill : disimpan sebagai sarana penagihan. 
c) Tanda bukti peminjaman ditanda tangani oleh yang meminjam, 

petugas yang melayani peminjaman, dan kepala unit kearsipan ; 

d) Peminjam wajib mengembalikan arsip selambat- lambatnya pada 
batas waktu yang ditentukan ; 

e) Penyimpan wajib menagh arsip yang belum dikembalikan dalam 
batas waktu yang ditentukan. 

111. PENYUSUT AN 

1. Maksud 
Maksud penyusutan untuk menghemat tempat penyimpanan dan biaya serta 
menqhernat waktu dalam usaha penemuan kembali arsip yang disimpan. Penyusutan 
d.ilal<t><a"' ::e�-:::asarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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b) Petugas yang melaksanakan pemusnahan membuat bertita acara tentang 
pelaksanaan pemusnahan arsip ( contoh 14 ). 

b. Tata cara penyerahan arsip ke Arsip Nasional. 
1. Penyimpan menentukan arsip yang akan di kirim ke Arsip Nasional ; 
2. Kartu-kartu kendali warna putih dari arsip tersebut dikumpulkan; 
3. Arsip terse but dibuatkan daftar ( contoh 15) ; 
4. Kartu kendali warna putih beserta daftar penyerahan tersebut disampaikan kepada 

Tim Peneliti ; 
5. Tim Peneliti menentukan arsip yang dikirim ke Arsip Nasional; 
6. Arsip yang dinilai oleh Tim Peneliti beserta kartu kendali berwarna putih dan 

daftarnya dikirim ke Arsip Nasional; 
7. Penyerahan ke Arsip Nasional, dilengkapi Berita Acara Penyerahan (contoh 16) 

yang ditanda tangani oleh pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang 
ditunjuk dan oleh pejabat dari Arsip Nasional. 

/ALIKOTA 
MOJOKERTO) 

./-,,ABDUL 
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CONTOH 1 
KARTU KENDALi SURAT MASUK 

Index Kode Nomor Urut 
� lsi ringkas : :::, 
en co 
E ........ Dari: 
� 
:::, 

Tanggal surat : Nomer Surat Lampiran en 
:::, 
t co Pengolah: Tgl. diteruskan Tanda terima 
� 

Catatan: 

---------------------------------------------------·----------------· ... 
Cara pengisian kartu kendali surat masuk (contoh 1) 

1. Kolom lndeks Diisikan indeks masalah naskah dinas. 
2. Kolom Kode Diisikan Kode Klasifikasi menurut pola klasifikasi. 

3. Kolom Nomor Urut Diisikan Nomor Urut berdasarkan daftar pengendali. 
Kolom lsi Ringkas Diisikan ringkasan dari naskah dinas. 
Kolom Dari Diisikan dari siapa naskah dinas tersebut diterima. 
Kolom Tanggal Diisikan tanggal naskah dinas yang di terima. 

· Kolom Nomor Diisikan nomor naskah dinas. 

Kolom Lampiran Diisikan jumlah lampiran naskah dinas. 

Kolom Pengolah Diisikan Unit Pengolah mana yang akan menyelesaikan 
masalah. 

10. Kolom Tanggal Diteruskan Diisikan tanggal naskah dinas diteruskan kepada Unit 
Pengolah. 

4. 

e 5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

11 . Kolom Catatan 
12. Kolom Tanda Tangan 

Diisikan keterangan-keterangan yang perlu dicatat. 
Diisikan paraf petugas penerima surat di Unit Pengolah. 
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CONTOH 2 
KARTU KENDALi SURAT KELUAR 

...... 
Cts Index Kode Nomor Urut 
:::::, 

lsi ringkas : Q) 
� 
-+..J 
Cts ..... Kepada: :::::, 
en 
:::, 
t l Cts Pengolah: Tgl. Surat: Lampiran: 
� e Catatan: 

--------------------------------------------------·----------------� 
Cara pengisian kartu Kendali surat Keluar (contoh 2) 

1. Kolom lndeks Diisikan indeks masalah naskah dinas. 
2. Kolom Kode Diisikan Kode Klasifikasi menurut pola klasifikasi. 
3. Kolom Nomor Urut Diisikan nomor urut berdasarkan daftar pengendali. 
4. Kolom lsi Ringkas Diisikan ringkasan dari naskah dinas. 

5. Kolom Kepada Diisikan alamat yang dituju. 
6. Kolom Pengolah 

7. Kolom Tanggal Surat 

8. Kolom Lampiran 
9. Kolom Catatan 

Oiisikan Unit Pengolah mana yang akan menyelesaikan 
rnasalah. 
Diisikan tanggal naskah dinas yang keluar. 

Diisikan jumlah lampiran naskah dinas. 

Diisikan keterangan-keterangan yang perlu dicatat. 



17 

CONTOH TUNJUK SILANG 

Index Kode 
(.!) Perihal :z: 
:5 lsi ringkas : 
en 
::::.:::::: 
::::> --:, Dari: :z 
::::> 
I-- 
0:::: Lihat : I Kode I 

Nomor Urut -ex: cc 
::::E 
UJ -- __.. 

Catatan 

Cara pengisian kartu Kendali surat Keluar (contoh 2) 
1. Kolom lndeks Diisikan indeks masalah ke 2. 

2. Kolom Kode Diisikan Kode Klasifikasi Masalah ke 2. 

3. Kolom Perihal lsi Ringkas 
4. Kolom Lihat 
5. Kolom Nomor Urut 
6. Kolorn Catatan 

Diisikan lsi Ringkas Masalah ke 2. 
Diisikan Kode Masalah pertama. 
Diisikan Nomor Urut kartu kendali 
Diisikan catatan yang diperlukan. 



TERIMA TGL. +) SIMPAN TGL. +) KIRIM KE UNIT TGL. -) 

HALAMAN : . 
Contoh: 4 

EKSPEDISI TGL. +) 

DAFT AR PENGENDALI 

No. KLAS +) No. KLAS +) No. KLAS +) Urut Urut Urut 

00 34 68 
- ---- 

01 35 60 
-- -- --- 02 36 70 --- ... ---------·· 03 37 71 -- ---··- -----·---- >---· 

04 38 72 
- ---- 

05 39 7�� 
---- --- . -- 06 40 74 ----- .. 
07 41 7i:· ,.I 

- ----- --- 
08 42 76 

·- -------·-·- ··---- 
09 43 77 

.. --- --· ·- 
10 44 78 

- .. - ---· -- ----··- 11 45 79 -- >----- --- -- 12 46 80 
--- - ------ ---- 13 47 81 

- -- - 
14 48 82 
15 49 83 

---- -- 16 50 84 
17 51 85 -� 52 86 

53 87 19 
->---- 

20 54 88 
-- ·-· --- 1-- 

21 55 89 
- . - -· 22 56 90 
23 57 91 

--- 
24 58 92 

.. 
25 - 59 93 

·- 
26 60 94 

---- - 
:. 7 61 95 

' 28 62 96 
-- >--· -·-· 

-,--., 63 97 L� ... --·--- 
20 64 ]8 
--- ---- -- -·- - --- - .. .----- 

; � 05 39 --·----- -- ··-·- 1--- -··-··-·-- ---- -- ·--- ---- - -- --·-- . - ... .:.� .. 
--- . - . -- >-- - -- --- . ... -·-·- - -- -·· ·-- - - - ----·-·· ------------ - .. . . . . ·- . .. ' - . 
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CONTOH4 

CARA PENGISIAN DAFTAR PENGENDALI 

Pemegang Daftar Pengendali ialah : 

1. Pemegang Nomerator 

2. Pengendali Naskah Dinas Keluar 

3. Pengirim 

4. Penyimpan 

1. Pemegang Nomerator Mengisikan nomor kode naskah dinas pada 
kolom "KLAS" baik untuk naskah dinas keluar 

- maupun naskah dinas masuk. 

2. Pengendali Naskah Dinas Keluar Mengisikan nomor kode naskah dinas pada 
kolom "KLAS" sesuai nomor urut serta mengisikan 
tanggal pengiriman konsep kepada pengirim. 

3. Pengirim 

4. Penyimpan 

: Mengisikan nomor kode naskah dinas keluar pada 
kolom "KLAS" sesuai nomor urut serta mengisikan 
tanggal pengiriman konsep kepada Pengendali. 

Mengisikan kode Klasifikasi pada kolom "KLAS" 
sesuai nomor urut, dan mengisikan tanggal simpan 
untuk naskah dinas yang disimpan. 
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CONTOH 5 

LEMBAR DISPOSISI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA 

LEMBAR DISPOSISI 

Surat dari Diterima tanggal 

T anggal surat Nomor Agenda 

Nomor surat Diteruskan kepada 

Perihal 1. 

2. 

3. 

ISi DISPOSISI 

/ 
.;»: 

Tanda tangan atau paraf 

Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan 
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Oiisikan nama pejabat yang akan memberikan 
disposisi. 

Diisikan Perihal naskah dinas. 

Diisikan Nomor Naskah Dinas. 

Diisikan Kode Klasifikasi dan nomor urut. 

Diisikan tanggal Naskah Dinas di terima. 

Diisikan tanggal naskah dinas. 

1. Kolom Surat Dari 

2. Ko lorn Oiterima T gl. 

3. Kolom Tanggal Surat 

4. Kolom Nomor Agenda 

5. Kolom Nomor Surat 

6. Kolom Diteruskan kepada 

7. Kolom Perihal 

Cara pengisian Lembar Disposisi ( Conteh 5) 

Diisikan asal naskah dinas. 

8. Kolom Tanda Tangan atau paraf, 
Tanggal Bulan dan Tahun 

Diisikan Tanda angan Pejabat yang membuat dispo- 
sisi dan tanggalnya. 
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CONTOH 6 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

Kepada: . 
LEMBAR PENGANTAR 

Nomor Asal Surat Tanggal Nomor Keterangan 
Urut Surat Surat 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Diterima tanggal 
Yang menerima 

Pangkat 
NIP. 

Dikirim Tanggal 
Yang Mengirim 

Pangkat 
NIP. 
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Cara pengisian Lembar Pengantar (Contoh 6) 

1 Ke pad a 

2 Nomor Urut 

3 Kolom Asal Surat 

4 Kolom Tanggal Surat 

5 Kolom Nomor Surat 

6 Kolom Keterangan 

7 Ko lorn Diterima T anggal 

8 Kolom Yang Menerima 

9 Kolom Tanggal Pengiriman 

10 Kolom Yang Menerima 

Diisi Unit Pengolah mana naskah dinas akan dikirim. 

Diisi Nomor Urut Lembar Pengantar 

Diisikan nama si Pengirim. 

Diisikan tanggal naskah dinas. 

Diisikan Nomor naskah dinas. 

Diisikan catatan-catatan yang diperlukan. 

Diisikan tanggal peneriman naskah dinas. 

Diisikan tanda tangan dan nama terang petugas unit 
pengolah yang menerima. 

Diisikan tanggal pengiriman naskah dinas. 

Diisikan tanda tangan dan nama terang berikut 
pangkat dan NIP petugas unit kearsipan yang 
menerima. 



Nomor 

Lampi ran 
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CONTOH 7 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

Mojokerto, 20 . 

Kepada 

Yth . 

········································ 

LEMBAR TEGURAN RETENSI KE 

Bahwa berkas/Arsip Saudara seperti tersebut dalam daftar terlampir sudah melampaui 

jangka waktu retensi aktif. 

Dimohon Saudara dapat segera mengirimkan berkas/Arsip tersebut kepada Unit 

Kearsipan. 

Jika berkas/Arsip masih diperlukan oleh Unit, mohon Saudara mengisi Lembar 

Perpanjangan Retensi (LPR) dan segera mengembalikan kepada Penyimpan. 

Terima kasih. 

A.n. KEPALA UNIT KEARSIPAN 

Pangkat 

NIP. 
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Cara pengisian Lembar Tegoran Retensi (Contoh 7) 

1. Kolom Mojokerto 

2. Kolom nomor 

3. Kolom Lampiran 
4. Kolom Kepada 
5. Kolom lembar tegoran retensi ke 

6. Kolom a.n. Kepala Unit Kearsipan 

: Diisikan tanggal, bulan dan tahun teguran 

: Diisikan nomor teguran 

: Diisikan banyaknya larnpiran 
: Diisikan unit yang ditegor 

: Diisikan tegoran yang keberapa. 

: Oiisikan nama jabatan Kepala unit Kearsipan 



• 
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CONTOH 7a 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

DAFTAR BERKAS/ARSIP YANG TELAH MELAMPAUI 

JANGKA WAKTU RETENSI 

TEGORAN KE 

Norn or 
Kode/nomor urut Tahun Keterangan 

urut 

Mojokerto, 20 . 
KEPALA UNIT KEARSIPAN 
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CONTOH 8 

LEMBAR PERPANJANGAN RETENSI 

Kepada 

Yth . 

Bahwa berkas/Arsip yang tersebut dalam daftar pada Lembar Teguran Retensi ke 

.............................................................................. sebagai dimaksud dalam lampiran surat/ 

Nota Saudara tanggal. Nomor . 

. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. . masih diperlukan langsung oleh Unit . 

... .. .... .. .. dan berkas dapat dikirimkan kepada Penyimpan. 

Untuk menjadikan maklum. 

Mojokerto, 20 . 
KEPALA . 

····················································· 
Pangkat 

NIP. 
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CONTOH10 

MAP GANTUNG 
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CONTOH 11 

KOTAKARSIP 
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CONTOH12 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

TANDA BUKTI PINJAMAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam a 

NIP 

Unit 

Telepon 

telah meminjam 

Arsip 

Kode nomor 

Perihal 

dan akan mengembalikan pada tanggal : 

Mojokerto, 20 . 

Petugas yang melayani : 

Pangkat 

NIP. 

Mengetahui/Menyetujui : 

Kepala Unit Kearsipan 

-;:-...._,....;:;. - - -· ,= 

Yang meminjam, 

Pangkat 

NIP. 
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Cara pengisian tanda bukti pinjaman (contoh 12) 

1. Kolom Nama 
2. Kolom NIP 

3. Kolom Unit 

4. Kol om T elopon 

5. Kolom Kode nomor 
6. Kolom Perihal 
7. Kolom pada tanggal 

8. Kolom Mojokerto 
9. Kolom yang meminjam 

10. Kolom petugas yang melayani 

11. Kolom Kepala Unit Kearsipan 

Diisikan nama peminjam 

Diisikan NIP peminjam 

Diisikan Unit dari perniniarn 
Diisikan nomor telepon perninjam 
Diisikan kode nomor arsip 

Oiisikan perihal arsip 
Diisikan tanggal pengembalian arsip 

Diisikan tanggal peminjaman 

Diisikan tanda tangan peminjam dan nama terang, 
Pangkat dan NIP 
Diislkan tanda tangan petugas yang melayani 
Diisikan tanda tangan Kepala Unit Kearsipan sebagai 

tanda persetujuan. 
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1. Kolom asal arsip 

.. 
Cara pengisian daftar isian pemusnahan arsip 

oleh Unit Kearsipan (Contoh 13) 

Diisikan nama komponen atau satuan organisasi 
asal arsip 

2. Kolom tanggal penerimaan 

3. Kolom lokasi & kode Penyimpanan 

4. Kolom Keputusan Walikota Mojo- 
kerto Nomor: Tahun . 

5. Kolom Nama Jabatan Kepala Unit 
Kearsipan 

6. Tanda CJ pada kolom setuju 

7. Tanda D pada Kolom Harap 
Ditindak lanjuti 

8. Kolom catatan lain-lain 

9. Kolom Sekretaris Daerah Kota 

10. Kolom tanggal 

11. Kolom pemusnahan dilaksanakan 
pada tanggal 

12. Ko lorn berita acara Pemusnahan 
nomor 

13. Kolom Ketua Tim Penilai 

14. Kolom Nomor Urut 

15. Kolom tanggal/bulan/tahun 

16. Kolom kode & pokok masalah 

17. Kolom kode & masalah 

18. Kolom jenis fisik 

19. Kolom jumlah berkas 

20. Kolom keterangan 

Diisikan tanggal, bulan dan tahun diterimanya 
berkas arsip oleh Unit Kearsipan. 

Diisikan tanda I nomor kode dan tempat 
penyimpanan 

Diisikan nomor dan tahun Keputusan Walikota 

Diisikan nama jabatan Kepala Unit Kearsipan yang 
akan melakukan pemusnahan, tanda tangan 
Nama terang dan NIP pejabat yang bersangkutan 

Diisikan tanda silang kalau disetujui 

Diisikan tanda silang kalau ditinjau kembali 

Diisikan catatan-catatan yang perlu 

Diisikan tanda tangan dan nama terang pejabat 
yang bersangkutan 

Diisikan tanggal, bulan dan tahun penetapan 

Diisikan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan 
pemusnahan. 

Diisikan nomor berita aca-a pemusnahan 

Diisikan tanda tangan, nama terang dan NIP 
Ketua Tim Penilai 

Diisikan nomor urut berkas 

Diisikan tanggal, bulan dan tahun berkas 

Diisikan kode klasifikasi dan pokok masalah berkas 

Diisikan kode klasifikasi & masalah arsip atau 
berkas 

Diisikan jenis fisik arsip atau berkas 

Diisikan beberapa jurnlah berkas 

Diisikan keterangan-keterangan yang diperlukan 
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CONTOH14 

PEMERINT AH KOT A MOJOKERTO 

BERIT A A CARA PEMUSNAHAN ARSIP 

Nomor: . 

Pada hari ini, tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yang bertanda tangan di bawah ini, 

berdasarkan surat 

Norn or tanggal. dan Surat Tug as . 

tanggal.................... telah melakukan pemusnahan arsip-arsip tercantum dalam daftar 

terlampir dengan cara *) : 

a. Penghancuran 

b. Pembakaran 

c. Peleburan secara kimia 

Mojokerto, 20 . 
1 ). . . 

( ) 

2). 

( ) 

3). 

( ) 

*) Catatan: 
Coret yang tidak perlu. 
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Cara pengisian daftar isian penyerahan arsip statis 

ke Arsip Nasional (Contoh 15) 

1 . Kolom asal arsip 

2. Kolom tanggal penerimaan 

3. Kolom lokasi & kode Penyimpanan 

4. Kolom Keputusan Walikota Mojo- 
kerto Nomor: Tahun . 

5. Kolom Nama Jabatan Kepala Unit 
Kearsipan 

6. Tanda D pada kolom setuju 

7. T and a D pad a Kolom Ha rap 
Ditindak lanjuti 

8. Kolom Sekretaris Daerah Kota 

9. Kolom tanggal 

10. Kolom diterima pada tanggal 

11 . Kolom berita acara penyerahan 
nomor 

12. Kolom Lokasi Penyimpanan 

13. Kolom A.N. Kepala Arsip Nasional 

14. Kolom Nomor Urut 

15. Kolom tanggal/bulan/tahun 

16. Kolom kode & pokok masalah 

17. Kolom kode & masalah 

18. Kolom Sistem Penyimpanan 

19. Kolom Jumlah Berkas 

20. Kolom jenis fisik 

22. Kolom keterangan 

Diisikan nama komponen atau satuan organisasi 
asal arsip 

Diisikan tanggal, bulan dan tahun diterimanya 
berkas arsip oleh Unit Kearsipan. 

Diisikan tanda I nomor kode dan tempat 
penyimpanan 

Diisikan nomor dan tahun Keputusan Walikota 

Diisikan nama jabatan Kepala Unit Kearsipan yang 
akan melakukan pemusnahan, tanda tangan 
Nama terang dan NIP pejabat yang bersangkutan 

Diisikan tanda silang kalau disetujui 

Diisikan tanda silang kalau ditinjau kembali 

Diisikan tanda tangan dan nama terang pejabat 
yang bersangkutan 

Diisikan tanggal, bulan dan tahun penetapan 

Diisikan tanggal, bulan dan tahun penerimaan. 

Diisikan nomor berita acara penyerahan 

Diisikan tempat penyimpanan. 

Diisikan narna Pejabat Arsip Nasional, tanda 
tangan, nama terang dan NIP yang bersangkutan 

Diisikan nomor urut berkas 

Diisikan tanggal, bulan dan tahun berkas 

Diisikan kode klasifikasi dan pokok masalah berkas 

Diisikan kode klasifikasi & masalah arsip atau 
berkas 

Diisikan Sistem penyimpanan berkas 

Diisikan berapa jumlah berkas 

Diisikan jenis fisik arsip atau berkas 

Diisikan Kondisi Arsip 

Diisikan keterangan-keterangan yang diperlukan 
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CONTOH16 

Serita Acara 

Penyerahan Arsip Statis ke Kantor Arsip Kota Mojokerto/ Arsip Nasional 

Nomor: . 
Pada hari ini Tanggal. x) 

Bulan Tahun x) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama 

Jabatan 

NIP 
dalam hal ini bertindak atas Pemerintah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut 

Pihak Pertama. 

2. Nama 

Jabatan 

NIP 

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk Arsip Nasional dan selanjutnya 

disebut Pihak Kedua. 

Menyatakan telah mengadakan serah terima arsip statis tercantum dalam daftar terlampir 

untuk disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. 

Yang menerima : 

Pihak Kedua. 

An. Kepala Arsip Nasional 

Republik Indonesia 

( _ 
NIP. 

x) bilangan diisi dengan huruf 

Yang menyerahkan : 

Pihak Pertama, 

( ) 
NIP. 



c: 
ro 
Q. 
E 

...... ro 
'- :::, 

Cf) 

II 

,........ ......... -- 
1 + 

ro 
"O c 
Q) 
� 
:::, 
t:: ro 
� 

II 

..... :::, 
'- :::, 
c 
Q) Q) 

(l) � "O 
"O O O c: � � ro ,_ 
'- "O O 
0 ·u; E E c: o 
O � C c: (/) c 
c c: � ro :::, ..... c: '- 2 ro :::, 
:::, � ..... 

'- :::, ..... ro '- 2 (/) :::, 
:::, ro c 
c "E Q) 
a.> (l) E 
E .o 
c: c 
:J :J 
(/) (/) 
:::, :::, 
(/) (/) : !,Q 0 0 0 

D 

_J 

� r?-i..--L--.---r--�B� �� LL�����- �0 + N 
,.... - 

- 

c ro 
Q. 
E 

'5>- c 
(l) 

Cl. 

..c ro 
'- ro 
0) 
c 
Q) 

Cl. 

'° "O c 
Q) 
0) 
c 
Q) 

Cl. 

..c ro 
0 
0) 
c 
Q) 

Q.. 

-----------, L--+--� 

• 

• 

1....---·-r----- 
' 

I 

-- 

f 



..... ro .... - :::, 
ro (/) .... Q. :::, es 
(/) 

Q) 
(J) "'O - c c 

Q) 0 � z � :::, 
t:: ro 
� .... ro 

E 

D 
ro 
<( 
Q) 

..:.c 

z E ·;::: 
:Q 
0 

E ·;:: 
0) • 0::: 
c 
Q) 

<( CL 
:J z 
...J w � 
� 

� z 
Q) 

Q) 

0::: 
-0 

:J <( 
-0 0 

CL 
0 � 

(/) c: 
� ... 

z (/) ro E} 
... 0 

0::: Q. 
0 E 

0 
<( 

� 
E 

E 0 

,:;j'" ...J ·;;, «< 0 c 

< � c: 
c 

0 Q) 
c c: 

I- 
ro 

z CL 
ro ..... 

w z 
.... :::, 
:::, ..... 

(9 :J 
..... :::, 

z 
:::, - .... :::, 

w 
:::, ... 

CL 

..... :::, ::, c: 

z 
c: Q) 
Q) 

<( - 
E E 

(9 ro 
c: 

• < "'O 
c: C'O 

co c ("") 

:::, Q. 

Q) 

(J) .§ 
0) 

:::, 

c N 
en .!!? 

Q) 
T"'" 0 0 

CL z T"- - - 
� 

� I � 

.c ro 
0 

� 

0) ("") BM c: 
Q) 

::r: CL N � 

::5 :J z T"" 

0 � 
(.9 

� 
z w 
CL 

I I- i 

I� I 
t 

.i 


