
 

 
INFO  KEPEGAWAIAN 

 

MINAT DAN PERAN ARSIP 
Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009,  Arsip adalah  

rekaman kegaiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 
perkembangan teknologi  informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga 

negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 
kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bernegara. 

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki 

kompetensi dibidang kearsipan yang 

diperoleh melalui pendidikan formal dan atau 
pendidikan dan pelatihan  kearsipan  serta 

mempunyai fungsi, tugas dan tanggung 
jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 
 

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan : 
 

 Menjamin terciptanya arsip yang 
autentik dan terpercaya sebagai 

penyelenggara kearsipan nasional 
 Menjamin  arsip yang autentik dan 

terpercaya sebagai alat bukti yang sah. 

 Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

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

 Mendinamiskan  penyelenggaraan  kearsipan  nasional sebagai suatu sistem yang 
komprehensif dan terpadu 

 Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam 

kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
 Menjamin keselamatan asset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, 

pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa 
 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip 

yang autentik dan terpercaya. 

 
Peran Arsiparis dapat memberi pelayanan dan menyimpan  surat-surat dan dokumen 

serta melengkapi berkas yang kurang. 
         Sesuai Peraturan Sekjen Kementerian Kehutanan No.P.6/II-Kum/013 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusutan Arsip Unit pengolah Teknis Balai Kementerian  
Kehutanan berada pada masing- masing unit Eselon IV (Seksi dan Sub Bagian Tata 
Usaha). 

                 Unit kearsipan daerah terdiri dari : 
Unit Kearsipan pada Unit Pelaksana Teknis Balai Kementerian Kehutanan berada pada Sub 

Bagian Tata Usaha dan Unit Kearsipan  pada unit Pelksana teknis Balai Besar Kementerian 
Kehutanan berada pada Sub Bagian Umum. 

           Untuk memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil  yang memiliki ijazah 
SLTA guna menduduki jabatan fungsional Arsiparis, maka Arsip Nasional Republik 



Indonesia telajh menerbitkan  Peraturan Kepala arsip Nasional Republik Indonesia nomor 
30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyesuaian ( Inpasing) Jabatan Fungsional  Arsiparis. 

      Persyaratan  Penyesuaian  (inpasing) adalah  : 
 

a. Berijazah SLTA 

b. Pangkat  paling rendah Pengatur, golongan  ruang II/c 
c. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan arsip paling 

kurang 2 (dua) tahun 
d. Mengikuti dan lulus uji kompetensi dibidang kearsipan 

e. Nilai Prestasi kerja  paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 
f. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.  

          

 Selain memenuhi syarat  sebagaimana 
dimaksud diatas, Pegawai Negeri Sipil 

yang telah diangkat dalam jabatan 
Fungsional Arsiparis wajib mendapat 
ijazah Diploma III (DIII) paling lama  5 

(lima) tahun sejak penetapan 
pengangkatan dalam jabatan fungsional 

arsiparis. Apabila PNS tersebut tidak 
mendapat ijazah Diploma III (D-III) 

sebagaimana dimaksud diatas, maka 
yang bersangkutan dapat diberhentikan 
dari jabatan Fungsional Arsiparis dan 

dikembalikan ke jabatan semula atau 
jabatan Fungsional Umum. Bila ada yang berminat dapat mengajukan kepada Kepala Biro 

Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  dengan 
melampirkan  : 
1. Salinan ijazah SLTA yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 
2. Salinan SK kenaikan Pangkat terakhir 
3. Surat Pernyataan dari atasan langsung dan atau pimpinan unit kerja instansi yang menyatakan  

bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas dibidang pengelolaan kearsipan 
paling kurang 2 (dua) tahun 

4. Salinan penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun 

5. Surat pernyataan yang menyatakan  bersedia  diangkat dalam jabatan Fungsional Arsiparis, 
tidak rangkap Jabatan Fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas 

dibidang kearsipan.  
Berdasarkan Peraturan Presiden RI No, 46 tahun 2007   tunjangan jabatan fungsional  arsiparis 
sebagai berikut : 

 

Jabatan fungsional Jabatan Besarnya Tunjangan 

 
Arsiparis Ahli 
 

 
 
Arsiparis Terampil 

 
Arsiparis Utama 
Arsiparis Madya 

Arsiparis Muda 
Arsiparis Pertama 
Arsiparis penyelia 

ArsiparisPelaksana 
lanjutan 

Arsiparis Pelaksana 

 
Rp. 700.000,- 
Rp.500.000,- 

Rp. 375.000,- 
Rp. 275.000,- 
Rp. 350.000,- 

Rp. 265,000,- 
 

Rp. 240.00,- 
 

 

Demikian sekilas informasi tentang Minat dan Peran Arsip.  Siapa yang berminat  ayo daftar . ..!  

                                                                                                     
                                                                   Penulis, Komang Sridanayasa, SH.MH 

                                                                               Analis data kepegawaian BPKH Wilayah VIII 


