
3. Agar pelaksanaan f 1,· ... 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Memberikan panduan prosedur kepada unit/satuan kerja dan pejabat yang bertanggung 
jawab dalam melakukan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

2. Mengurangi penumpukan arsip/dokumen yang sudah tidak mempunyai nilai guna, 
sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan kearsipan di 
lingkungan Kementerian Keuangan; 

A. Umum 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Nasional 
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip, telah 
diamanatkan bahwa pemusnahan arsip di lingkungan lembaga negara baik yang memiliki 
retensi di bawah atau di atas 10 tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala 
ANRI. 

Dalam rangka melaksanakan amanat dimaksud dan untuk kelancaran kegiatan 
pemusnahan arsip, serta memanfaatkan perkembangan · teknologi informasi dan 
komunikasi, perlu diterbitkan tata cara pemusnahan arsip yang dapat memberikan panduan 
kepada unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan 
pemusnahan arsip agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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4. Nilai Gun a Arsip adalah/ f ... 

E. Pengertian 
Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan: 

1. 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; 

2. Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang 
diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang; 

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

D. Dasar 
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5071 ); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pemusnahan Arsip (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
244); 

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 796/KM.1/1995 tentang Pedoman Penyusutan 
Arsip di Lingkungan Departemen Keuangan; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Keuangan; 

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KM.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang 
Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama 
Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
218/KMK.01/2010 tanggal 12 Mei 2010. 

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi seluruh kegiatan mulai dari pembentukan Panitia 
Pemusnahan Arsip, penyeleksian arsip, pembuatan daftar arsip usul musnah, pengajuan 
usul pemusnahan arsip, penilaian oleh Panitia Penilai Arsip, permintaan persetujuan 
pemusnahan dari pimpinan pencipta arsip, permintaan persetujuan pemusnahan kepada 
ANRI, penetapan arsip yang akan dimusnahkan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip pada 
unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. 

3. Agar pelaksanaan pemusnahan arsip dapat berjalan efisien dan efektif, serta 
menyelamatkan informasi arsip itu sendiri dari pihak-pihak yang tidak berhak untuk 
mengetahuinya, dengan memperhatikan kepentingan pencipta arsip serta kepentingan 
masyarakat, bangsa, dan negara. 
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Menyiapkan konsep surat J . 
Y' 

• 

F. Prosedur Pemusnahan Arsip 

Prosedur pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan melalui tahapan (lihat 
lampiran I) sebagai berikut: 

1. Pembentukan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan (Panitia Penilai Arsip), dan 
Panitia Pemusnahan Arsip Unit/Satuan Kerja (Panitia Pemusnahan Arsip). 

a. Panitia Penilai Arsip dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan yang 
ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan. 

Panitia Penilai Arsip tersebut sekurang-kurangnya memenuhi unsur pejabat 
Sekretariat Jenderal yang membidangi kearsipan, organisasi dan tata laksana dan 
membidangi peraturan perundang-undangan (cq. Biro Umum, Biro Organisasi dan 
Ketatalaksanaan, dan Biro Hukum), lnspektorat Jenderal, Arsip Nasional Republik 
Indonesia, serta Arsiparis dan/atau pelaksana yang ditunjuk selaku pengelola arsip; 

Panitia Penilai Arsip mempunyai tugas antara lain: 

• Memberikan bimbingan teknis dan pengarahan kepada unit/satuan kerja 
mengenai prosedur pemusnahan arsip yang sudah tidak mempunyai nilai guna; 

• Melakukan penilaian terhadap usul pemusnahan arsip dari unit/satuan kerja di 
lingkungan Kementerian Keuangan dan verifikasi langsung terhadap fisik arsip; 

• Membuat telaahan dan pertimbangan tertulis Panitia Penilai Arsip kepada 
Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal terhadap usul pemusnahan arsip; 

4. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi 
kepentingan pengguna arsip; 

5. Nilai Guna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi 
kepentingan pencipta arsip; 

6. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi 
kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan 
bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa; 

7. Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak mempunyai nilai 
kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan; 

8. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis; 

9. Pengelola Arsip adalah pelaksana yang bertanggung jawab dan mempunyai wewenang 
dalam proses pengendalian arsip secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi 
penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip; 

10. Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan 
substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui 
langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi; 

11. 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; 

12. Unit Kearsipan adalah semua unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan 
yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengurusan dan pengendalian surat, 
penyimpanan dan penyajian arsip inaktif, serta melakukan penyusutan arsip di 
lingkungannya. 
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e. Mengelompokan arsip f .......... 
~ 

• Menyiapkan konsep surat permintaan persetujuan pemusnahan arsip kepada 
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Konsep Keputusan Menteri 
Keuangan tentang pemusnahan arsip; 

• Melakukan monitoring pelaksanaan pemusnahan arsip. 

b. Panitia Pemusnahan Arsip dibentuk dengan keputusan pimpinan unit eselon I untuk 
yang berada di tingkat pusat dan dengan keputusan kepala kantor wilayah untuk 
yang berada pada kantor vertikal di daerah. 

Panitia Pemusnahan Arsip, sekurang-kurangnya memenuhi unsur: 

1) Pim pi nan Unit Kearsipan, sebagai ketua merangkap anggota; 

2) Pimpinan unit/satuan kerja yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; 

3) Arsiparis dan/atau pelaksana yang ditunjuk selaku pengelola arsip sebagai 
anggota. 

Panitia Pemusnahan Arsip mempunyai tugas antara lain: 

• Melakukan pemilahan arsip dari bahan non arsip. Termasuk bahan-bahan non 
arsip adalah duplikasi yang berlebihan: amplop, map, blanko formulir dan ikutan 
lain yang tidak mengandung informasi pelengkap arsip; 

• Melakukan pemusnahan bahan non arsip; 

• Menata dan mengelompokkan arsip; 

• Membuat daftar arsip usul musnah; 

• Melakukan penilaian awal arsip yang akan dimusnahkan; 

• Mengajukan usul pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna; 

• Membantu Panitia Penilai Arsip dalam melakukan penilaian arsip yang diusulkan 
dimusnahkan; 

• Melakukan pemusnahan arsip yang telah ditetapkan musnah dengan Keputusan 
Menteri Keuangan. 

2. Penyeleksian Arsip. 

Penyeleksian arsip dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Arsip berdasarkan JRA 
terhadap unit/satuan kerja yang sudah memiliki JRA, dengan tahapan: 

a. Mencermati daftar arsip usul musnah; 

b. Memverifikasi daftar arsip usul musnah dengan JRA yang telah dimilikinya, 
khususnya pada kolom retensi inaktif dan berketerangan musnah. 

Bagi unit/satuan kerja yang belum memiliki JRA sampai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 tahun 2012 diundangkan, dalam melaksanakan pemusnahan arsip mengikuti 
prosedur pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 dan setelah mendapat persetujuan tertulis Kepala 
ANRI, dengan tahapan: 

a. Memilah arsip dari bahan non arsip; 

b. Menata arsip sesuai dengan sistem yang digunakan atau berdasarkan fungsi 
organisasinya; 

c. Mendaftar arsip/berkas dan mengelompokan sesuai dengan unit informasinya; 

d. Menilai arsip berdasarkan nilai guna primer dan sekunder; 
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7. Penetapan Pemusnahan Arsip f ····· 
~ 

e. Mengelompokan arsip ke dalam 3 kategori, yaitu: arsip yang akan disimpan, arsip 
yang dimusnahkan, dan arsip yang diserahkan ke dalam daftar arsip. 

3. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah. 

Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah sekurang- 
kurangnya berisi: nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan 
keterangan. Formulir daftar arsip usul musnah dapat dilihat dalam lampiran II. 

4. Pengajuan Usul Pemusnahan Arsip. 

Usulan pemusnahan arsip kepada Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal dilakukan 
mulai dari unit/satuan kerja pengusul pemusnahan arsip secara berjenjang sampai 
dengan tingkat eselon I dengan melampirkan: 

a. Surat usulan permohonan pemusnahan arsip dari unit/satuankerja; 

b. Daftar arsip usu I musnah dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Softcopy daftar arsip 
usul musnah dikirimkan dalam bentuk Microsoft Office ExcefID ke alamat email: 
kearsipan@depkeu.go.id; 

c. Keputusan Pembentukan Panitia Pemusnahan Arsip. 

Terhadap arsip yang telah rusak berat yang disebabkan karena terjadinya bencana 
kebakaran, banjir, atau rusak karena pengaruh alam sehingga tidak dikenal lagi baik 
fisik maupun informasinya, dapat diusulkan untuk dimusnahkan. 

Usulan pemusnahan arsip yang telah rusak berat disertai dengan asli Surat Pernyataan 
di atas kertas bermeterai dari pimpinan unit eselon II yang bersangkutan pada kantor 
pusat atau dari Kepala Kantor yang bersangkutan pada kantor vertikal di daerah yang 
menyatakan tentang keadaan rusaknya arsip tersebut, serta Surat Keterangan dari 
Kepolisian/pihak berwajib apabila terjadinya kerusakan tersebut disebabkan karena 
bencana kebakaran, banjir, atau bencana lainnya. 

Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal mendisposisikan usulan pemusnahan arsip 
kepada Panitia Penilai Arsip. 

5. Penilaian oleh Panitia Penilai Arsip. 

Panitia Penilai Arsip melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dan 
verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip, kemudian membuatkan berita acara. 
Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai 
Arsip. Formulir pertimbangan tertulis dapat dilihat dalam lampiran Ill. 

6. Permintaan Persetujuan Pemusnahan kepada ANRI. 

Pemusnahan arsip Kementerian Keuangan baik yang memiliki retensi di bawah atau di 
atas 1 O tahun harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. Pemusnahan arsip 
tanpa JRA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI tanpa 
membedakan retensinya. 

Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengajukan permintaan persetujuan 
pemusnahan arsip kepada ANRI dengan melampirkan: 

a. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip; 

b. Daftar Arsip Usul Musnah dalam bentuk hardcopy dan softcopy; 

c. JRA terbaru yang telah disetujui oleh Kepala ANRI, dan 

d. Keputusan Pembentukan Panitia Penilai Arsip. 
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G. Hal-hal Lain yang Perlu Diketahui. . 

7. Penetapan Pemusnahan Arsip. 

Menteri Keuangan mengeluarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal 
atas nama Menteri Keuangan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala ANRI. 

Pemusnahan terhadap bahan non arsip ditetapkan oleh pimpinan unit eselon II yang 
bersangkutan untuk yang berada pada kantor pusat dan oleh kepala kantor yang 
bersangkutan untuk yang berada pada kantor vertikal di daerah. 

8. Pelaksanaan Pemusnahan. 

a. Dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik maupun informasinya. 
Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara, antara lain: 
1) Pembakaran; 
2) Pencacahan; 

3) Penggunaan bahan kimia; 

4) Pulping, dan; 
5) Cara-cara lain yang memenuhi kriteria yang disebut dengan istilah musnah. 

b. Dilakukan oleh Panitia Pemusnahan Arsip unit/satuan kerja yang bersangkutan 
dengan membuat Serita Acara Pemusnahan Arsip (lihat lampiran IV) beserta Daftar 
Arsip Yang Dimusnahkan (lihat lampiran V) yang dibuat rangkap 2 (dua). Serita 
Acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan unit/satuan kerja yang bersangkutan, 
dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh anggota Panitia Penilai Arsip dan 
pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh pimpinan unit/satuan kerja yang bersangkutan; 

c. Serita Acara Pemusnahan Bahan Non Arsip (lihat lampiran VI) dilampiri dengan 
Daftar Sahan Non Arsip Yang Dimusnahkan (lihat lampiran VII) dan contoh 
blanko/formulir kosong yang dimusnahkan; 

d. Arsip yang dimusnahkan dapat dijual kepada pihak ketiga dalam keadaan tercacah 
(menjadi bagian kecil-kecil) dan hasil penjualannya disetorkan ke kas negara 
sebagai Penerimaan Negara Sukan Pajak; 

e. Serita Acara Pemusnahan dilampiri dengan bukti penyetoran uang hasil penjualan 
ke kas negara apabila dijual kepada pihak ketiga, dan dilaporkan kepada Menteri 
Keuangan cq. Sekretaris Jenderal, lnspektorat Jenderal, pimpinan unit eselon I 
masing-masing; 

f. Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan pemusnahan arsip wajib disimpan oleh 
pencipta arsip, meliputi: 
1) Keputusan pembentukan Panitia Pemusnahan Arsip; 

2) Keputusan pembentukan Panitia Penilai Arsip; 
3) Notulen rapat Panitia Pemusnahan Arsip pada saat melakukan penilaian; 
4) Surat pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip kepada Menteri Keuangan cq. 

Sekretaris Jenderal yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan mu.snah telah 
memenuhi syarat untuk dimusnahkan; 

5) Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Menteri Keuangan cq. Sekretaris Jenderal; 
6) Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI; 
7) Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas 

nama Menteri Keuangan tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip; 
8) Serita acara pemusnahan arsip; 
9) Daftar arsip yang dimusnahkan. 
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c. Tata ruang gedung f -.,;· 

G. Hal-hal Lain yang Perlu Diketahui : 
1. Prinsip Pemusnahan Arsip. 

a. Pemusnahan arsip harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pencipta arsip; 
c. Pelaksanaan pemusnahan arsip hanya dilakukan oleh Unit Kearsipan setelah 

memperoleh penetapan berupa Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan 
Pemusnahan dan Penghapusan Arsip; 

d. Secara fisik pemusnahan dapat dilakukan di lingkungan Unit Kearsipan atau di 
tempat lain di bawah koordinasi dan tanggung jawab Unit Kearsipan pencipta arsip 
yang bersangkutan; 

e. Pemusnahan bahan non arsip seperti: formulir kosong, amplop, undangan dan 
duplikasi sebagai hasil penyiangan dapat dilaksanakan di unit/satuan kerja yang 
bersangkutan; 

f. Pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dikenal lagi baik fisik 
maupun informasinya. 

2. Kriteria Arsip Yang Dimusnahkan. 
Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang: 
a. Tidak memiliki nilai guna baik nilai guna primer maupun nilai guna sekunder; 
b. Telah habis retensinya dan berketerangan "musnah" berdasarkan JRA; 
c. Telah habis retensinya dan berketerangan "dinilai kembali" berdasarkan JRA; 
d. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. 

3. Pelaksanaan Pemusnaan Arsip. 
Pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi 
tanggung jawab masing-masing Unit Kearsipan, dengan persyaratan: 

a. Telah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip; 
b. Telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala ANRI; 
c. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemusnahan 

dan Penghapusan Arsip. 

4. Penyediaan Gedung/Gudang Arsip dan Sistem Kearsipan Elektronik. 

Dalam rangka tertib penatausahaan, pengamanan dan memudahkan pencarian 
dokumen arsip, setiap Unit Kearsipan agar menyediakan gedung/gudang arsip, 
dilengkapi dengan sistem kearsipan elektronik dan melakukan digitalisasi terhadap 
dokumen arsip. 

5. Standar Minimal Gedung Penyimpanan Arsip lnaktif. 
a. Lokasi gedung penyimpanan arsip berada di daerah yang jauh dari segala sesuatu 

yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan fisik dan informasi arsip. 
Lokasi gedung penyimpanan arsip dapat berada di lingkungan kantor atau di luar 
lingkungan kantor. 

b. Konstruksi Gedung Penyimpanan Arsip lnaktif dibuat dari bahan bertahan dari cuaca 
dan tidak mudah terbakar. Gunakanlah bahan-bahan bangunan yang tidak 
mendatangkan rayap maupun binatang perusak lainnya. Apabila bangunan 
bertingkat, masing-masing lantai ruang simpan arsip tingginya 260-280 cm. 
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Tembusan: 
Menteri Keuangan. 

c. Tata ruang gedung penyimpanan arsip inaktif pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua) 
yaitu: ruangan kerja dan ruangan penyimpanan arsip inaktif. Ruangan kerja 
merupakan ruangan yang digunakan untuk kegiatan menerima arsip yang baru 
dipindahkan, membaca arsip inaktif, mengolah arsip inaktif, memusnahkan arsip 
yang tidak bernilai guna, ruang fumigasi dan ruangan-ruangan lain yang digunakan 
untuk bekerja. Ruang penyimpanan arsip inaktif digunakan khusus untuk 
menyimpan arsip sesuai dengan tipe dan medianya yang suatu saat akan 
dimusnahkan. Beberapa variasi tentang tata ruang dapat dilihat dalam lampiran VIII. 

6. Standar Ruang Penyimpanan Arsip lnaktif. 
a. Beban muatan ruang penyimpanan arsip inaktif didasarkan pada berat rak dan arsip 

yang disimpan. Sebagai dasar perhitungannya: 
• Satuan volume arsip adalah meter linear (ML) 
• 1 Meter Linear (ML) arsip rata-rata = 50 kg 
• 1 M3 arsip rata-rata = 600 kg 
• 1 M3 arsip = 12 Meter Linear (ML) arsip 

Berat beban arsip dan peralatan rak konvensional rata-rata: 1.200 kg per meter 
persegi. Berat beban rak compact shelfing/roll o'pact: 2.400 kg per meter persegi. 
Apabila ruang simpan arsip seluas 10 meter persegi penuh dengan rak konvensional 
dan arsip, maka berat bebannya mencapai 1.200 kg x 10 = 12.000 kg. Dengan 
demikian, konstruksi lantai bangunan harus mampu menahan beban minimal 
sebanyak 12.000 kg. 

b. Kapasitas Ruang Simpan. Rata-rata setiap 200 m2 ruang simpan arsip dengan 
ketinggian 260 cm dapat menyimpan 1.000 meter linear arsip dengan menggunakan 
rak konvensional. 

c. Suhu udara tidak lebih dari 27 °c dan kelembaban tidak lebih dari 60%. 
d. Cahaya dan penerangan tidak menyilaukan, berbayang dan sangat kontras. Sinar 

matahari tidak boleh langsung mengenai arsip. 
e. Lantai bangunan dianjurkan untuk disuntik dengan DDT atau Gammexane atau 

Penthachlorophenol hingga kedalaman 50 cm, karena rayap pada umumnya hidup 
dalam tanah sampai pada kedalaman 50 cm. 

f. Pondasi gedung didesain secara kuat untuk mendukung dinding yang kuat sehingga 
mampu menahan terpaan angin kencang dan hujan deras. Jendela-jendela dan 
pintu-pintu diperkuat dengan metoda tertentu untuk mencegah terpaan hujan deras 
dan tampias air. 

g. Tinggi rak (rak statis) disesuaikan dengan ketinggian atap ruang penyimpanan arsip 
inaktif, ruang penyimpanan dengan ketinggian atap 260 cm - 280 cm dipergunakan 
rak arsip setinggi 200 cm - 220 cm. Jarak antara rak dan tembok 70 cm - 80 cm. 
Jarak antara baris rak yang satu dengan baris rak lainnya 100 cm - 110 cm. Rak 
arsip sebaiknya terbuat dari metal yang tidak mudah berkarat. 
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• Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip 

• Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI 

• Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Menteri Keuangan cq. Sekretaris 
Jenderal 

• Surat pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip 

• Notulen rapat Panitia Pemusnahan Arsip 

• Keputusan pembentukan Panitia Penilai Arsip 

. 1 ·, 

• Keputusan pembentukan Panitia Pemusnahan Arsip 

Pelaksanaan Pemusnahan Arsip 

Pembentukan Panitia Penilai Arsip dan 

Panitia Pemusnahan Arsip 

SKEMA PROSEDUR PEMUSNAHAN ARSIP 
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,; contoh pengisian daftar arsip usu/ musnah. 

·. ~ : adalah unit informasi yang diatur, dikelola sebagai satu unit 
informasi berdasarkan kesamaan subjek atau fungsi, kegiatan, 
bentuk atau adanya keterkaitan informasi. 

Series/Jenis Arsip 

: menunjuk nomor jenis arsip. 
: menunjukjenis berkas atas dasar series. 
: menunjuk tahun pembuatan arsip. 
: menunjukjumlah arsip, yaitu bundel. 
: menunjuk pada tingkatan (asli, pertlnqqal, fotokopi, saurian, atau 
tembusan). 

: menunjuk pada informasi tentang fisik arsip, misalnya rusak, 
tidak lengkap, berbahasa belanda. 

Keterangan 

Keterangan: 
Nomor 
Jenis Arsip 
Tahun 
Jumlah 
Tingkat Perkembangan 

(Nama , NIP ) 

Kepala unit/satuan kerja yang arsipnya 
diusulkan musnah 

Nama kota, tanggal, bulan, tahun . 

; 

TINGKAT NO. JENISARSIP TAHUN JUMLAH PERKEMBANGAN KETERANGAN 

1. Pemberitahuan lmpor 2001,; 25bundel..J Asli,; Berjamur..J 
Barang (PIB),; 

2. Surat Perintah Pencairan 1993,; 11 bunaet" Fotokopi,; Baik.J 
Dana (SP2D) beserta 
lampirann ya ..J 

3. Surat Setoran Pajak 2001.J 37 bunaet" Pertinggal,; Robek" 
(SSP)" 

4. Proses Kenaikan Gaji 2007,; 23 bunaer' Asli,; Tidak 
Berkata..J lengkap" 

5. dst." 

Jumien:" 96bundel..J 
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·. f ., 

Keterangan: 

.tJ Sesuai hasil penilaian Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan 

5. Anggota 
(Nama NIP ) 

4. Anggota 
(Nama , NIP ) 

3. Anggota 
(Nama ,NIP ) 

1. Ketua 
(Nama ,NIP ) 

2. Anggota 
(Nama NIP ) 

Nama kota, tanggal, bulan, tahun 

Demikian pertimbangan Panitia Penilai Arsip Kementerian Keuangan, dengan harapan 
permohonan persetujuan usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti dengan cepat melalui 
prosedur yang telah ada. 

Dengan menghasilkan pertimbangan 
menyetujui usulan pemusnahan arsip sebagaimana tertampir, namun ada beberapa berkas 
yang dipertimbangkan agar tidak dimusnahkan karena mempunyai nilai sekunder sebagaimana 
terlampir .tJ 

a. Arsip . 
b: Milik satuan/unit kerja : . 

Berkenaan dengan permohonan persetujuan pemusnahan arsip pada (Nama unitlsatuan 
kerja)....... berdasarkan Surat (Pejabat Pengirim Surat) Nomor: . 
tanggal. hal.. , dalam hal ini telah dilakukan penilaian dari 
tanggal. s/d , terhadap: 

SURAT PERTIMBANGAN 
PANITIA PENILAI ARSIP KEMENTERIAN KEUANGAN 
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Keterangan: 

*> Apabila pemusnahannya dilakukan dengan cara menjual kepada pihak ketiga. 

(Nama , NIP ) 

3. (Pejabat/pegawai yang ditunjuk) 

(Nama , NIP ) 

2. (Anggota Panitia Penilai Arsip) 

(Nama ,NIP ) 

(Nama , NIP ) 1. Kepala unit/satuan kerja yang mempunyai arsip 

Nama kota,tanggal, bulan, tahun 

Kepala Unit Kearsipan Saksi-saksi: 

bertanda tangan di bawah ini, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor . 

tanggal tentang Pemusnahan , berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan 

berdasarkan· penilaian kembali arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip . 

sebanyak .. .. .. .. .. bundel sebagaimana tercantum dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan 

terlampir lembar. Pemusnahan arsip dilakukan secara . total dengan cara 

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. serta telah menyetorkan hasil penjualan arsip terse but ke Kas Negara*> 

Demikian Serita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab. 

kami yang Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . bulan . . . . . . . . . . . . . . . tahun 

BERIT A ACARA PEMUSNAHAN ARSIP PADA. . 

Nomor: BA- . 
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(Nama , NIP ) 

3. (Pejabat/pegawai yang ditunjuk) 

(Nama , NIP ) 

2. (Anggota Panitia Penilai Arsip) 

(Nama , NIP ) 

(Nama , NIP ) 1. Kepala unit/satuan kerja yang mempunyai arsip 

Nama kota, tanggal, bulan, tahun 

Kepala Unit Kearsipan sakst-sakst 

NO. JENISARSIP TAHUN JUMLAH TINGKAT KETERANGAN PERKEMBANGAN 

. 

DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN PADA. . 
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Keterangan: 
*' Apabila pemusnahannya dilakukan dengan cara menjual kepada pihak ketiga. 

(Nama NIP ) 

3. (Anggota Panitia/Tim Pemusnahan Arsip) 

(Nama , NIP ) 

2. (Anggota Panitia/Tim Pemusnahan Arsip) 

(Nama NIP ) (Nama NIP ) 

1. Ketua Panitia/Tim Pemusnahan Arsip Kepala unit/satuan kerja yang 
mempunyai bahan non arsip 

Nama kota, tanggal, bulan, tahun 

Panitiafrim Pemusnahan Arsip ..... Mengetahui: 

bertanda tang an di bawah ini, berdasarkan Keputusan tanggal 

.............. tentang Pemusnahan , telah melaksanakan pemusnahan bahan non 

arsip sebanyak bundel sebagaimana tercantum dalam Daftar Bah an Non 

Arsip Yang Dimusnahkan terlampir lembar. Pemusnahan arsip dilakukan secara total 

dengan cara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. serta tel ah menyetorkan hasil penjualan arsip terse but ke Kas 
Negara*l 

Demikian Belita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan pen uh rasa tanggung jawab. 

kami yang tahun Pada hari ini . . . . . . . . . . . . . . . tanggal . . . bu Ian 

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BAHAN NON ARSIP PADA. . 

Nomor: BA- . 
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(Nama , NIP ) 

3. Anggota Panitia/Tim Pemusnahan Arsip 

(Nama , NIP ) 

2. Anggota Panitia/Tim Pemusnahan Arsip 

(Nama , NIP ) (Nama , NIP ) 

1. Ketua Panitia/Tim Pemusnahan Arsip Kepala unit/satuan kerja yang 
mempunyai bahan non arsip 

Nama kota, tanggal, bulan, tahun 

Panitia/Tim Pemusnahan Arsip ..... Mengetahui: 

NO. JENIS BAHAN NON ARSIP TAHUN JUMLAH KE TE RAN GAN 

. 

DAFTAR BAHAN NON ARSIP YANG DIMUSNAHKAN PADA. . 
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