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Keberadaan dan fungsi arsip merupakan suatu hal
yang mutlak diperlukan dalam proses perjalanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam arsip tertuang
informasi yang mengandung bukti historis, nilai budaya, dan harkat
serta terwujudnya wawasan kebangsaan yang dapat menjalin
dan mempertautkan keanekaragaman daerah dalam suatu ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional, sebagaimana
tertuang dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun
2009 tentang Kearsipan, berkewajiban melaksanakan pengelolaan
arsip statis yang berskala nasional yang diterima lembaga negara,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan
perseorangan. Pengelolaan arsip statis sesuai dengan misi ANRI
dalam “memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan
pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan
untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan
dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa“
menjadi pokok perhatian dalam mendukung terwujudnya agenda
pembangunan.
Buku saku yang berjudul “Layanan Akses Arsip Statis di
Arsip Nasional Republik Indonesia” merupakan penjelasan secara
rinci langkah-langkah tekhnis penelusuran arsip statis yang
tersimpan di Arsip Nasional RI dan referensi arsip serta prosedur
tetap layanan sebagai pedoman dari Standar Operasional
Prosedur Layanan dalam rangka memberikan pelayanan yang
optimal, efektif dan efisien.
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Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah lembaga
kearsipan nasional yang mempunyai kewajiban menjamin
kemudahan akses arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, maka akses arsip dilakukan untuk kepentingan
pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan
memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan
arsip, serta didasarkan atas sifat keterbukaan dan ketertutupan
arsip. Dalam rangka peningkatan kualitas layanan akses arsip statis,
utamanya kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai
informasi yang terdapat dalam khazanah, berbagai upaya terus
dilakukan, baik secara manual maupun elektronik.
Buku saku yang berjudul “Layanan Akses Arsip Statis di Arsip
Nasional Republik Indonesia” ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
peneliti/pengguna arsip dalam melakukan penelusuran arsip statis di
ANRI.

1. Khazanah Arsip Statis ANRI

Lembaga Kearsipan di Indonesia yang kita kenal sekarang
Arsip Nasional Republik Indonesia, secara de facto sudah ada
sejak tanggal 28 Januari 1892, ketika pemerintah Hindia Belanda
mendirikan Landarchief. Pada tahun 1892 dikukuhkan jabatan
landarchivaris yang bertanggungjawab memelihara arsip pada masa
VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan
administrasi dan ilmu pengetahuan serta membantu kelancaran
pelaksanaan pemerintahan.
Adapun arsip yang tercipta sejak masa VOC hingga masa
pemerintahan kolonial yang dikelompokkan sebagai Arsip Sebelum
Masa Kemerdekaan. Sedangkan arsip- arsip yang tercipta
setelah Indonesia merdeka disebut sebagai Arsip Setelah Masa
Kemerdekaan.
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1.1 Arsip Sebelum Masa Kemerdekaan

Secara historis, terkumpulnya arsip dalam volume besar
pada periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dilandasi
oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda agar seluruh daerah
menyerahkan arsipnya ke Batavia. Kebijakan itu melahirkan Surat
Perintah Sekretaris Pemerintah tanggal 14 Agustus 1891 Nomor
1939 tentang kewajiban seluruh daerah untuk menyerahkan
arsip lamanya yang berasal dari masa sebelum tahun 1830 ke
Batavia. Atas surat perintah itu, maka pemerintah daerah pusat
secara periodik mengirimkan arsip lamanya ke kantor Sekretaris
Pemerintah (atau disebut kantor Algemeene Secretarie) di Batavia.
Maka terkumpulah sejumlah arsip mulai dari periode Vereenigde
Oost Indische Compagnie (VOC) atau Perserikatan Dagang Hindia
Timur, hingga Pemerintahan Hindia Belanda dari berbagai daerah
mulai dari Aceh hingga Papua.
Arsip daerah yang dikirim ke Batavia secara periodik tersebut
banyak berisi berbagai hal seperti laporan berkala yang ditujukan
kepada Gubernur Jenderal, surat-surat pengaduan dari penduduk
kepada penguasa tentang suatu masalah yang muncul di tengah
lingkungan masyarakatnya, atau Laporan Serah Terima Jabatan
(Memorie van Overgave) para birokrat dan masih banyak lagi. Tidak
kurang dari 46 wilayah admnistratif Pemerintah Hindia Belanda
dengan segala kegiatannya dapat ditelusuri pada khazanah arsip
residensi.
Oleh karena sistem pemerintahan masa itu adalah
sentralisasi, maka dengan mudah pengguna arsip pada masa
kini dapat menemukan pada arsip kolonial/sebelum kemerdekaan
terutama masalah yang bersifat lokal.
ANRI tidak memiliki khazanah arsip periode penjajahan
Jepang. Hal ni disebabkan oleh berbagai hal, seperti peperangan,
kondisi politik, dan sebagainya. Informasi yang berkaitan dengan
periode penjajahan Jepang dapat ditemukan dalam beberapa
khazanah arsip periode sebelum 1945, diantaranya khazanah arsip
Algemeene Secretarie Templar (Jilid I dan II).

Besluit tanggal
25 Januari 1907
No.3-100
4
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1.2. Arsip Setelah Masa Kemerdekaan

Berbeda dengan masa Kolonial Pemerintahan Hindia Belanda,
sistem pemerintahan masa Republik Indonesia bersifat desentralisasi.
Oleh karena itu, pada arsip periode ini yang disimpan di ANRI,
pengguna tidak dapat lagi menemukan arsip mengenai peristiwa
yang bersifat lokal. Misalnya, pengangkatan seorang Guru Sekolah
Dasar di suatu desa tertentu seperti yang dapat diperoleh pada arsip
masa Sebelum Tahun 1945/ arsip masa Hindia Belanda .
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Kearsipan No.
43 Tahun 2009, Khazanah arsip Masa Setelah Tahun 1945 yang
disimpan di ANRI merupakan arsip statis Lembaga Negara tingkat
pusat, sedang arsip statis pemerintah daerah provinsi wajib
diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah provinsi, arsip statis
pemerintahan daerah kabupaten/kota wajib diserahkan kepada
lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian
pengguna/peneliti akan menemukan arsip statis Kementerian,
Lembaga Pemerintahan, Ormas Orpol, serta Perseorangan dalam
tataran nasional di ANRI. Informasi mengenai peristiwa yang bersifat
lokal/kedaerahan dapat ditemukan dalam khazanah arsip yang
disimpan di lembaga kearsipan daerah setingkat provinsi/kabupaten/
kota.

Kempen Jogja,
No. 4892
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Suasana Ruang
Perpustakaan
Arsip Nasional RI

2. Antara Bahan Pustaka dan Arsip
Penemuan informasi dalam arsip akan lebih mudah dilakukan
apabila user/ peneliti memiliki pengetahuan yang cukup mengenai
objek penelitiannya. Oleh karena itu, disarankan kepada pengguna
untuk membaca sejumlah buku-buku referensi/ bahan pustaka yang
berhubungan dengan objek/ tema penelitiannya. Informasi yang
ditemukan dari buku-buku referensi akan memberikan gambaran
kepada peneliti/ pengguna mengenai beberapa hal penting tentang
penelitiannya. Diantaranya : kurun waktu, tokoh-tokoh yang
berkaitan, gambaran umum tentang peristiwa, dan informasiinformasi yang lain. Informasi ini membantu peneliti/pengguna
untuk mempertajam permasalahan yang akan diteliti, sekaligus
memfokuskan area penemuan sumber infromasi, baik secara
periodisasi, tokoh, wilayah, masalah, atau instansi yang berkaitan
dengan objek penelitian. Dengan cara tersebut, peneliti/pengguna
sekaligus dapat membantu tugas reader consultant untuk memandu
dan membantu peneliti menemukan informasi yang dibutuhkan.
Studi melalui referensi juga memberikan pengetahuan kepada
peneliti/ pengguna untuk mengetahui karya penulisan ilmiah dari
para peneliti sebelumnya. Sehingga menghindarkan pengguna untuk
menulis dengan objek dan cara pandang yang sama tentang suatu
peristiwa.
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Beberapa referensi/bahan pustaka yang cukup penting dalam
melakukan penelusuran arsip sebagai sumber primer adalah sebagai
berikut :
1) Penelitian Periode Sebelum 1945
Beberapa buku referensi yang dicetak masa pemerintahan
kolonial memiliki informasi yang sangat signifikan mengenai
berbagai peristiwa yang terjadi pada pemerintahan periode kolonial.
Misalnya : pengangkatan penguasa lokal/raja, pembukaan jalur
kereta api, dan lain-lain. Referensi yang wajib dibaca adalah sebagai
berikut :
1. Encyclopedia van Nederlandsch Indie : Ensiklopedi yang
berisi berbagai hal diantaranya: wilayah, penduduk,
komuditi perkebunan, pertanian, flora fauna, sosial budaya,
pertambangan, perdagangan, dan lain lain.
2. Woordenboek Aardrijkundige merupakan kamus tentang
sejarah dan biografi
3. Corpus Diplomaticum berisi tentang surat surat terkait
perkumpulan perjanjian dan kontrak politik VOC dengan negaranegara lain.
4. Regeering Almanak berisi tentang penjelasan nama-nama
lembaga pemerintahan/ departemen masa kolonial Hindia
Belanda beserta tugas fungsinya (Jilid I), Nama-nama personal/
pejabat daerah dan pusat beserta tahun pengangkatan dan
penempatannya (Jilid II). Selain itu juga dijelaskan informasi
tentang kesehatan, pendidikan, perkeretapian, pertanian, militer,
dan lain-lain.
5. Staatblad/bijblaad merupakan kumpulan peraturan pemerintah
Kolonial Hindia Belanda yang diterbitkan serta lampiran
lembaran negara.
6. Handboek voor Cultuur en Handelsondernemingen in
Nederlandsch-Indie berisi tentang profil perusahaan perkebunan
dan perdagangan di Hindia Belanda.
7. Kanpo, Jawa Baroe berisi informasi tentang berita pemerintahan
pada zaman Jepang.

Contoh
Naskah Sumber
di Arsip Nasional RI
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Staatsblad
Tahun 1937
10

Staatsblad
Tahun 1916
11

2) Penelitian Periode Setelah 1945
Bagi pengguna yang fokus penelitiannya berada pada
periode setelah kemerdekaan, beberapa referensi di bawah ini
dapat membantu dan mempermudah kegiatan penelusuran sumber
sejarah (heuristik).
1. 10 Tahun Indonesia merdeka, 30 tahun Indonesia merdeka,
40 tahun Indonesia merdeka : Buku terbitan Kementerian
Penerangan, berisi nomenklatur lembaga pemerintahan pada
masa tersebut.
2. Ensiklopedi Indonesia Lembaran Negara : Buku kumpulan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang diterbitkan.
3. Naskah Sumber Arsip yang diterbitkan dan dicetak oleh ANRI.

3. Antara Jakarta dan Den Haag
Di Lembaga Arsip Belanda yang terletak di kota Den Haag,
arsip tentang Indonesia dapat diperoleh melalui khazanah Arsip
Departemen Negeri Jajahan (Ministerie van Kolonien) dan Arsip
Departemen Luar Negeri (Ministerie van Buitenlandse Zaken).
Angkatan Laut yang bertugas di Hindia Belanda tetap dibawah
komando Menteri Perang (Ministerie Van Oorlog), sehingga arsip
ini juga memiliki informasi yang berkaitan dengan Indonesia pada
periode kolonial.
Korespondensi antara Jakarta-Den Haag yang dibuat oleh
pemerintah kolonial Belanda, biasanya dibuat rangkap dua. Kopi
dikirim ke Belanda, asli disimpan di Jakarta. Pada umumnya surat
yang dikirim ke Belanda, mengenai perkara/ masalah yang bersifat
umum saja, yaitu permohonan, pertimbangan dan kebijakan Sri Ratu
atau Menteri Negeri Jajahan atau Menteri Perang, sesuai dengan
masalah yang dilaporkan. Dengan demikian jumlah arsip yang
dikirim ke Belanda jauh lebih sedikit disbanding yang ditinggal di
Hindia Belanda yang sekarang tersimpan di ANRI.
Oleh Karena itu, pengguna yang ingin menemukan informasi
yang bersifat lokal, disarankan untuk melakukan penelitian di ANRI,
sebelum memutuskan pergi ke Denhaag. Keadaan politik, sosial,
budaya, ekonomi yang bersifat lokal sebaiknya diteliti di ANRI.
Adapun arsip mengenai kebijakan yang harus diputuskan oleh
pembesar-pembesar di Belanda, dapat peneliti peroleh di Belanda.

12

Beberapa peneliti yang memiliki ketertarikan pada sejarah
periode kolonial, namun memiliki keterbatasan kemampuan dalam
Bahasa Belanda, dapat mempergunakan arsip yang menggunakan
Bahasa melayu/ daerah (walaupun jumlahnya terbatas). Prosedur
penanganan permasalahan pada periode kolonial dilakukan
melalui pelaporan berjenjang, dimulai dari penguasa setempat
sampai gubernur jenderal sehingga terdapat (sebagian kecil)
arsip menggunakan bahasa bukan Belanda. Oleh karena itu
pengguna yang memiliki kendala kemampuan Bahasa Belanda
dapat menggunakan arsip berbahasa Melayu atau Bahasa lokal,
yang dihasilkan sebagai akibat dari sistem pelaporan berjenjang
sebagaimana tersebut di bawah ini :
1. Penguasa setempat (misalnya lurah, penghulu) melaporkan
kepada bupati bahwa di daerahnya telah terjadi suatu peristiwa.
Laporan ini ditulis dalam Bahasa Melayu. Kadang-kadang juga
ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Melayu dan bahasa lokal.
Demikian pula huruf yang dipergunakan untuk menulis yaitu
dengan huruf Latin, Arab Gundul (Pegon, Arab Melayu)serta
huruf lokal.
2. Laporan ini oleh Bupati diteruskan kepada residen dengan
disertai laporan yang lebih detail, karena bupati telah pula
melakukan peninjauan lapangan. Laporan ini masih dalam
bahasa Melayu.
3. Semua laporan oleh residen atau asisten residen dikirim
kepada Gubernur Jenderal lengkap dengan surat pengantar
dan pertimbangan dari residen. Poin satu (1) dan dua (2)
masih menggunakan bahasa Melayu, maka point ke tiga (3)
menggunakan Bahasa Belanda.
4. Gubernur Jenderal lalu memberi perintah kepada departemen
terkait sesuai dengan permasalahannya untuk menangani lebih
lanjut.
5. Selanjutnya, Gubernur Jenderal membuat Surat Keputusan
(Besluit) sesuai dengan saran yang diajukan oleh departemen di
atas.
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Semua surat menyurat ini, kemudian
disimpan dalam satu map tersendiri. Waktu
penanganan laporan sejak surat pertama dibuat
sampai keluarnya keputusan Gubernur Jenderal
bisa saja memakan waktu 5 tahun, 10 tahun atau
bahkan mungkin 15 tahun. Kumpulan lengkap
arsip tersebut disebut dengan Groote Bundel
(kumpulan besar). Pengguna yang menggunakan
Groote Bundel dapat dipastikan menemukan
sumber yang sangat lengkap sehingga kualitas
karya ilmiahnya tidak diragukan karena didukung
data yang akurat.
Oleh karena itu, anggapan bahwa
melakukan penelitian tentang Indonesia pada
periode kolonial, peneliti harus pergi ke Belanda
tidak benar. Sebelum melakukan penelitian
di Belanda, sebaiknya peneliti terlebih dahulu
melakukan pengumpulan sumber primer di ANRI

Besluit
27 /11 / 1883
14

schouwburg
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Arsip-arsip yang tersimpan di ANRI, yaitu:
1. Arsip periode VOC 1612-1799
2. Arsip periode Hindia Belanda 1800-1942
3. Arsip periode intereqnum (sisipan)
Pemerintahan Inggris 1811-1816
4. Arsip periode sesudah 1945-sekarang

Arsip Peta
No.1403-blad VI-70

4. Langkah Penelusuran Arsip Statis

SURAT EMAS
MADURA
16

4.1 Arsip Periode Sebelum Kemerdekaan
Bagi para peneliti terutama peneliti (pengguna arsip) pemula
yang berminat untuk melakukan penelitian periode kolonial,
disarankan untuk membaca arsip-arsip di bawah ini :
A. Memorie van Overgave (MvO/Memori Serah Terima Jabatan)
Pembuatan naskah MvO merupakan kewajiban bagi seluruh
pejabat Hindia Belanda. Naskah ini ditulis oleh pejabat yang
akan menyelesaikan tugasnya, baik karena pensiun maupun
karena alih tugas. Keharusan menyusun MvO dimaksudkan
sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja yang dibebankan
kepada setiap pejabat selama ia bertugas.
Naskah ini memuat data yang berkenaan dengan wilayah,
administrasi pemerintahan, agraria, kependudukan,
kesehatan, transportasi, pendidikan, keuangan, perdagangan,
pertahanan, bahkan cuaca serta keadaan alam setempat dan
masih banyak lagi.
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MVO yang tersimpan di ANRI cukup banyak, namun belum
lengkap, hal ini disebabkan:
1. Tidak semua pejabat melaksanakan kewajiban yang
sudah ditetapkan membuat MvO.
2. Tidak semua pejabat mempunyai kepandaian dalam
menuangkan laporan secara tertulis, runut dan informatif.
Ada pula yang kering informasinya, hanya sekedar untuk
memenuhi kewajiban menyusun MvO.
Apapun hasil laporan yang dibuat oleh para pejabat itu,
memori ini menjadi acuan dasar bagi pemula pada masa kini
yang akan melakukan studi tentang daerah tertentu pada
periode kolonial.
B. Verslag (Laporan)
Laporan umum, laporan tahunan, laporan politik, secara
umum arsip yang terkandung dalam Verslag ini meliputi:
1. Laporan umum (Algemeen Verslag) yang ditulis berkala
setiap tahun
2. Laporan politik (Politieke Verslag) yang dibuat berkala
juga sebagai laporan khusus mengenai kepemerintahan/
politik
3. Laporan perkebunan (Cultuur Verslag) menyangkut jenis
tanaman wajib di suatu daerah. Tidak setiap daerah selelu
membuat Cultuur Verslag. Hanya beberapa daerah saja
yang memang terdapat perkebunan.
Arsip tentang verslag baik umum, politik, perkebunan,
bulanan, tahunan sangat kaya informasi. Dari verslag ini dapat
mengetahui gambaran keadaan yang terjadi.

Binnenlands Bestuur
1136 B-2
18

C. Gewestelijke Archieven (Arsip Daerah)
Suatu khazanah besar yang tidak dapat dikesampingkan oleh
para pengguna arsip yang akan menelusuri peristiwa lokal,
adalah khazanah arsip daerah. Khazanah ini menghimpun
arsip dari daerah-daerah administratif di seluruh Hindia
Belanda, yang meneruskan masa VOC .Wilayah-wilayah
administratif masa kolonial Belanda (abad 18-19) diantaranya
di Pulau Jawa, Pulau Madura, Pulau Sumatera, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Pulau Sulawesi, kepulauan
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Maluku, Pulau Bali, Lombak, Timor. Khazanah arsip residensi
ini adalah hasil administrasi pemerintah kolonial, tapi bukan
berarti yang dicatat adalah hanya kegiatan pemerintahan
kolonial. Pada arsip daerah ini, cukup banyak terekam kegiatan
anak negeri, baik ide, gagasan, pikiran, perasaan termasuk
sejumlah informasi primer tentang sepak terjang anak negeri
dalam menghadapi pemerintah kolonial. Arsip Daerah yang
memuat informasi lokal seperti ini hanya tersimpan di ANRI,
tidak tersimpan di Belanda.
D. Aglemeene Secretarie
Aglemeene Secretarie adalah salah satu unit administrasi
masa pemerintah Hindia Belanda, yang sejak 1819 bertugas
menangani urusan surat menyurat kepemerintahan. Kantor
ini mempunyai kewajiban menyediakan berbagai informasi
yang diperlukan guna membantu kelancaran pengambilan
keputusan penanganan atas berbagai hal. Kearsipan pada
kantor ini sangat perlu karena bukan hanya sebagai sumber
ingatan tapi sumber informasi yuridis administratif. Di institusi
Algemeene Secretarie ini tercipta arsip sebagai hasil kegiatan
dalam bentuk korespondensi, nota, laporan, surat keputusan,
telegram serta berita lain yang berhubungan antara
pemerintah pusat dengan penduduk serta pemerintah daerah
di seluruh Hindia Belanda.
Arsip Algemeene Secretarie memuat informasi dari yang
berskala lokal maupun berskala pusat. Namun, harus
mendapat keputusan Gubernur Jenderal. Apabila ada masalah
yang mengharuskan mendapat keputusan dari Ratu Belanda
atau Menteri Negeri Jajahan atau Menteri Seberang Lautan
sesuai dengan masalahnya, maka copy berkas laporan dikirim
ke Belanda untuk mendapat keputusan. Sehingga apabila
akan melakukan penelusuran tentang keputusan Gubernur
Jenderal dalam menangani suatu perkara sebaiknya melalui
arsip Algemeene Secretarie.

4.2 Arsip Periode Setelah Kemerdekaan
Adapun bagi peniliti/pengguna arsip yang lebih berminat
untuk melakukan penelusuran arsip periode 1945 (setelah
Indonesia merdeka), sangat berbeda dengan langkah penelusuran
arsip periode kolonial. Republik Indonesia lahir sejak Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Antara Tahun 1945-1950
merupakan perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang penuh
dengan perjuangan, telah terjadi berbagai peristiwa atas bentuk
pemerintahan di Indonesia seperti bentuk Negara Federal, Negara
RIS, dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peperangan yang terjadi pada periode itu banyak menghancurkan
milik kita yang amat berharga, di antaranya adalah dokumen.
Dalam suasana perang, perubahan bentuk pemerintahan,
membawa pengaruh dalam bidang kearsipan. Informasi tentang
berbagai hal yang terjadi waktu itu dalam kepemerintahan menjadi
sangat tidak utuh. Arsip yang tersimpan di ANRI pada awal masa
revolusi itu menjadi sangat berharga informasinya, unik dan langka.
Untuk melengkapi informasi periode tersebut, maka ANRI
telah melakukan wawancara kepada berbagai tokoh yang berskala
lokal hingga nasional agar informasi perjalanan sejarah bangsa
Indonesia menjadi utuh. Para pengguna yang menekuni penelusuran
pada periode sesudah 1945 dapat memanfaatkan hasil wawancara
ini.

KEMPEN NTT
No. 258
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5. Jenis Arsip yang Tersimpan di ANRI

6. Tata Cara Akses Arsip Statis

1. Arsip Konvensional, yang biasa disebut sebagai arsip tekstual
dengan media kertas, arsip kartografi, dan arsip kearsitekturan.
2. Arsip Media Baru, yang biasa disebut sebagai non-tekstual
yaitu arsip yang berupa film (moving images), Video, VCD/
DVD, Microfilm (hasil alih media dari arsip kertas ke media film),
Foto (gambar statis/ still visual), dan rekaman suara (sound
recording) dalam bentuk kaset, yang salah satunya sebagai hasil
wawancara dengan menggunakan metode sejarah lisan.

Meja Baca
Arsip Peta
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6.1 Lobi “Gedung A” ANRI
1. Catatkanlah diri saudara pada
resepsionis;
2. Tinggalkanlah identitas diri
saudara dan mintalah tanda
pengenal sebagai tamu ANRI;
3. Mintalah kunci loker (Safe
Deposit Box) untuk menitipkan
barang bawaan saudara, karena
saudara hanya diperkenankan
membawa alat tulis dan
computer jinjing (laptop);
4. Selanjutnya saudara menuju
Ruang Layanan Arsip.
6.2 Ruang Layanan Arsip/ Ruang
Baca
1. Setelah melewati pintu,
saudara langsung menuju meja
penerima tamu/ pengguna,
dan catatkanlah identitas dan
maksud kedatangan saudara
ke Ruang Layanan Arsip pada
buku registrasi;
2. Selanjutnya saudara dapat
menemui petugas Layanan
Arsip yang akan memandu
dalam penelusuran arsip statis;
3. Kemukakan maksud dan tujuan
dari kedatangan Saudara
kepada petugas Layanan Arsip;
4. Kemudian saudara akan
diarahkan oleh Arsiparis
sebagai Konsultan Akses
Layanan Arsip untuk
berkonsultasi mengenai

Banner Proses
Layanan
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persyaratan menjadi pengguna arsip. khazanah arsip, cara
mencari dan cara mendapatkan reproduksinya.
5. Selanjutnya saudara akan diberitahu perihal persyaratan menjadi
pengguna arsip di Ruang Layanan Arsip.
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6.3 Persyaratan Pengguna Arsip
Pengguna arsip yang datang ke Layanan Arsip dan
bermaksud memanfaatkan jasa layanan arsip wajib mengikuti
tata tertib pemanfaatan sumber arsip dan memenuhi persyaratan
administrasi berupa:

Warga Negara Indonesia (WNI)

1. Mengisi buku tamu;
2. Masyarakat umum/ perorangan:kartu identitas yang masih
berlaku dan mengisi formulir peneliti/ pengguna arsip;
3. Pelajar dan Mahasiswa membawa surat keterangan
rekomendasi dari Instansi/Perguruan Tinggi;
4. instansi Pemerintah dan Swasta membawa surat keterangan
rekomendasi dari Instansi/ Badan Hukum;
5. Menandatangani Surat Pernyataan tentang kesediaan
menyerahkan hasil tulisan yang berasal dari hasil memanfaatkan
arsip bagi pengguna yang menulis tesis, disertai atau buku.
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Judul Penelitian/Title of Research:.................................................................................
Tujuan Penelitian/Purposes o f Research'. (BukuIBook) Tesis/Thesis) Media Masa/Mass
Media ; Artikel!Articles, Lain-Lain/O thers) ........................................................ ............

Tanda Tangan/Signature'.

Tanggal/Da/e:

II. MATERI YANG DIKONSULTASIKAN DI RUANG BACA/CONSULTED
M ATERIALS (Diisi oleh Pctugas Ruang Baca/Office Use Only)
□ Arsip Konvensional/Cortvcm'i'orm/ Archive
□ Arsip Media Bam (Photo/Film/Microflm/Microfshe/Cassette)
□
□
□

(CartographiclArchitectural)
Report
L a in -L a in /C M e ry (Jelaskan /Please Specify):

K a rto g ra fik dan R earsitekturan

Lem baga N egara/ Official

Jumlah Penggandaan/Reproduction:
Catatan/N ote: .................................

Tanda T&ngtxrdSignature:

Tanggal /Date:

* Dilcaglcapi dengan Surat Kelcrangan iilwitita sITo Attach A ll.S upp or ting Document

Formulir Penelitian
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Contoh Surat
Rekomendasi

Warga Negara Asing ) WNA

1. Masyarakat Umum/ Perseorangan untuk keperluan penelusuran
asal-usul/ genealogi: Pasport dan formulir pendaftaran,
2. Masyarakat Umum/ Perseorangan untuk keperluan penulisan
buku selain poin (a) di atas juga menyertakan dasar/nota
kesepakatan (MOU) antara ANRI dan Instansi terkait;
3. Mahasiswa program graduate/ Master/ Doktoral selain poin (a)
di atas juga menyertakan surat izin dari Kementerian Negara
Ristek dan Teknologi (Kemenristek) dan Surat Keterangan
Rekomendasi dari Perguruan Tinggi.
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6.4 Sarana Bantu Penemuan Arsip
1. Pada ruang sarana bantu penemuan arsip atau ruang
sarana akses arsip saudara akan menemukan: a.) Sarana
akses manual, penelusuran secara manual dapat dilakukan
pada ruang katalog berupa Daftar Arsip, Inventaris Arsip,
daftar “Indeks Folio”, daftar klaper, daftar kaset rekaman,
wawancara sejarah lisan, daftar foto, daftar video, daftar film,
indeks informasi (Synopsis dari arsip pandang dengar) dan
daftar kartografi. b.) Sarana akses elektronik, Penelusuran
arsip secara elektronik dapat menggunakan Sistem Informasi
Kearsipan Statis (SIKS) yang telah disediakan pada ruang
katalog dengan melihat petunjuk atau manual pengguanaan
yang terletak di samping komputer.
2. Jika menggunakan arsip konvesional, saudara dapat melihat
daftar nama-nama daftar arsip dan daftar inventaris arsip
yang tertera dalam katalog.
3. Jika menggunakan arsip media baru, saudara dapat melihat
daftar arsip foto, daftar video, daftar film dan daftar arsip
kaset yang tertera dalam katalog.
4. Untuk menggunakan inventaris, saudara dapat melihat daftar
judul inventaris yang ditempel pada rak inventaris dengan
nomor kodenya. Misalnya K.1, Banten (K = Kolonial sebelum
tahun 1945, 1 = Inventaris nomor 1, Banten = arsip-arsip
Banten di masa Kolonial gewestelijke stuken). Selanjutnya
carilah inventaris arsip dengan nomor punggung 1 mengenai
Banten pada kotak-kotak penempatan buku inventaris, dan
carilah arsip yang akan digunakan dalam inventaris tersebut
berdasarkan nomor urut.
5. Perlu diketahui, bahwa dalam inventaris terdapat
representasi informasi arsip yang disusun secara kronologis
tahun, dan ada pula yang dikelompokan berdasarkan skema
masalah dan skema fungsi lembaga.
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6.5 Peminjaman Arsip

Arsip Konvensional

1. Jika saudara sudah mencatat nomor-nomor arsip yang
diperlukan untuk dipinjam fisiknya dan dibaca informasinya,
maka harus mengisi formulir permohonan peminjaman arsip;
2. Isilah formulir peminjaman arsip dengan mencantumkan
nomor arsip yang akan dipinjam dan nama inventaris/ daftar
arsipnya;
3. Saudara hanya diperkenankan mengajukan permohonan
peminjaman arsip sejumlah 5 (lima) nomor arsip dalam satu
formulir untuk satu kali permohonan, untuk selanjutkan dapat
mengajukan kembali 5 (lima) nomor arsip pada permohonan
berikutnya;
4. Selama menunggu pesanan arsip saudara dapat
menggunakan fasilitas perpustakaan dan internet dengan
meminta kata kunci (password) kepada petugas layanan
arsip.

Contoh
Daftar Arsip
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Formulir Peminjaman
Arsip
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Arsip Media Baru

1. Jika saudara menemukan nomor arsip media baru yang
dibutuhkan dalam daftar maka saudara dapat mengisi
formulir peminjaman arsip;
2. Isilah formulir peminjaman arsip dengan mencantumkan
nomor arsip yang akan dipinjam dan nama inventaris/daftar
arsipnya;
3. Saudara hanya diperkenankan mengajukan permohonan
peminjaman arsip sejumlah 5 (lima) video tape untuk dilihat,
atau satu reel film untuk selanjutnya dapat mengajukan
permohonan peminajaman berikutnya;
4. Untuk peminjaman arsip foto diperkenankan meminjam
maksimal 30 nomor arsip foto dalam satu formulir
peminjaman, apabila telah selesai dapat mengajukan
peminjaman kembali.

Meja Baca Arsip

6.6 Membaca Arsip

Arsip Konvensional

1. Setalah saudara menerima arsip dari petugas layanan arsip,
saudara dapat membawa arsip ke meja baca sesuai dengan
nomor meja yang diberikan oleh petugas.
2. Mengingat kondisi dan kualitas kertas arsip yang sudah
menurun, bukalah arsip secara berhati-hati untuk tetap
seperti kondisi semula.
3. Saudara tidak diperbolehkan mengeluarkan arsip dari sampul
pembungkus serta merubah susunan arsip yang sudah
tersusun.

Arsip Media Baru

Proses Peminjaman
Arsip Statis
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1. Setelah saudara menerima arsip dari petugas layanan arsip,
saudara dapat membawa arsip foto ke meja baca khusus
arsip foto, dan mendapat nomor meja baca arsip foto dari
petugas.
2. Saudara dapat melihat foto satu persatu, sehingga arsip
tidak tercampur dan mengembalikan kembali pada nomor
sampul yang sesuai dengan nomor arsipnya.
3. Khusus untuk menyaksikan film dokumenter saudara hanya

31

dapat menontonnya setelah melalui alih media ke dalam
format video, sedangkan pemutaran arsip film dilakukan
dalam ruangan khusus yang telah tersedia.
4. Saudara dapat mendaftarkan jadwal menyaksikan film
kepada petugas layanan.
5. Kaset rekaman hasil wawancara sejarah lisan dapat
didengar dalam ruangan yang tersedia. Saudara dapat
juga mengajukan permohonan pemnjaman hasil transkripsi
wawancara sejarah lisan apabila telah tersedia;
6. Untuk arsip dalam bentuk microfilm dapat dibaca di ruangan
baca arsip microfilm dan dibantu petugas layanan untuk
mengoperasikan alat bacanya.
6.7 Mengembalikan Arsip
1. Arsip konvensional yang telah selesai atau masih dibutuhkan
tetapi waktu pelayanan arsip telah habis, maka susun
kembali bundel arsip secara hati-hati dan ikat dengan
benang katun yang telah disediakan;
2. Serahkan arsip yang telah dirapihkan kepada petugas
Layanan Arsip;
3. Apabila saudara belum selesai membaca arsip yang
telah dipinjam dan berniat membacanya kembali pada
hari berikutnya, sampaikan kepada petugas layanan dan
berikan catatan seperlunya pada secarik kertas kemudian
menyisipkan pada sampul bundel arsip yang dikembalikan
tersebut.
4. Pengembalian arsip dalam format media baru tidak berbeda
dengan pengembalian arsip konvensional.
5. Penyimpanan arsip konvensional pada ruang penyimpanan
maksimal satu minggu dan arsip media baru pun satu
minggu, apabila tidak ada konfirmasi dari pengguna akan
dikembalikan oleh petugas layanan secara otomatis ke
Depot Penyimpanan Arsip.
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Pengembalian
Arsip Statis
ke Petugas

6.8 Reproduksi / Penggandaan Arsip

Reproduksi Arsip Konvensional

1. Tandai dengan pembatas kertas yang disediakan, arsip
tekstual yang akan digandakan/dikopi;
2. Saudara hanya diperkenankan melakukan repro arsip 30%
dari seluruh khazanah arsip yang dipinjam dan 10% per
nomor arsip apabila lebih dari 10 lembar;
3. Kemudian cantumkanlah nomor arsip yang tertera pada fisik
arsip serta jumlah halaman yang akan dicopi/digandakan
pada Formulir Penggandaan Arsip dan Bahan Pustaka;
4. Serahkan Formulir Penggandaan Arsip dan Bahan Pustaka
beserta fisik arsip yang akan digandakan ke petugas di loket
pembayaran;
5. Biaya Reproduksi Arsip berdasarkan PP No. 53 Tahun 2019
(sebagaimana tertera di loket pembayaran).
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Reproduksi Arsip Media Baru

1. Untuk reproduksi/menggandakan arsip foto, isilah formulir
penggandaan dengan menuliskan khazanah inventaris
foto, nomor arsip foto yang akan direproduksi serta
mencantumkan ukuran foto yang akan direproduksi;
2. Khusus untuk memesan reproduksi arsip film, saudara perlu
menuliskan tema, judul film dan durasinya;
3. Serahkan Formulir Penggandaan Arsip beserta fisik
arsip foto/film yang akan digandakan ke petugas di loket
pembayaran;
4. Biaya Reproduksi Arsip berdasarkan PP No. 53 Tahun 2019
(sebagaimana tertera di loket pembayaran).

5. Seluruh transaksi reproduksi/penggandaan arsip dan jasa
penelusuran arsip dilakukan di loket pembayaran, tidak
diperbolehkan mengadakan transaksi keuangan diluar loket
pembayaran bagian layanan arsip;
6. Transaksi pembayaran melalui mesin EDC atau melalui
transfer ke rekening Bendahara ANRI.

Form Penggandaan Arsip

6.9 Pembayaran
1. Pada saat saudara menyerahkan formulir penggandaan/
reproduksi arsip, petugas kami akan meminta keseluruhan
biaya reproduksi yang harus dibayar;
2. Pembayaran bisa dibayarkan tunai atau transaksi pada
mesin EDC;
3. Pembayaran hanya dapat dilakukan kepada kasir layanan
arsip dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
4. Kwitansi pembayaran yang sah adalah yang diketahui dan
ditandatangani oleh Kasir Layanan Arsip dan dibubuhi
stempel ANRI;
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Loket Pembayaran
Penggandaan
Arsip Statis
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DAFTAR HARGA REPRODUKSI ARSIP STATIS
SUBDIREKTORAT LAYANAN ARSIP
(Berdasarkan PP No. 53 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak)
NO.

JENIS REPRODUKSI

BIAYA REPRODUKSI
MAHASISWA

A.

B.
C.

D.
E.
F.
G.

H.
I.
J.
K.
L.
M.

N.

36

UMUM / MAHASISWA
ASING

PENGGANDAAN ARSIP DAN BUKU ANTIKUARIAT
Ukuran A4
500,00/lembar
1.500,00/lembar
Ukuran A3
1.500,00/lembar
3.500,00/lembar
Ukuran A2
2.000,00/lembar
4.000,00/lembar
Ukuran A1
2.500,00/lembar
5.500,00/lembar
Ukuran A0
8.000,00/lembar
10.000,00/lembar
Ukuran F4
1.000,00/lembar
2.000,00/lembar
PENGGANDAAN BUKU/REFERENSI
Ukuran A4
300,00/lembar
500,00/lembar
REPRODUKSI FOTO
Ukuran 5R
20.000,00/lembar
50.000,00/lembar
Ukuran 10R
30.000,00/lembar
60.000,00/lembar
Ukuran 14R
50.000,00/lembar
80.000,00/lembar
Ukuran 17R
95.000,00/lembar
125.000,00/lembar
Ukuran 24R
110.000,00/lembar
140.000,00/lembar
Lisensi Publikasi Komersial
250.000,00/lembar
PRINT-OUT MIKROFILM
Ukuran A4
1.500,00/lembar
2.000,00/lembar
REPRODUKSI FILM
Durasi ≤ 10 menit
300.000,00/judul
Lisensi Repro
2.500.000,00/judul
PEMINDAIAN (SCANNING) ARSIP
Ukuran A4
20.000,00/lembar
30.000,00/lembar
Ukuran A3
60.000,00/lembar
70.000,00/lembar
REPRODUKSI PETA/KARTOGRAFI
Hitam Putih A2
25.000,00/lembar
30.000,00/lembar
Hitam Putih A1
30.000,00/lembar
35.000,00/lembar
Hitam Putih A0
35.000,00/lembar
40.000,00/lembar
Berwarna A2
150.000,00/lembar
200.000,00/lembar
Berwarna A1
200.000,00/lembar
250.000,00/lembar
Berwarna A0
250.000,00/lembar
350.000,00/lembar
CETAK HASIL PEMINDAIAN ARSIP (ARSIP DIGITAL)
Ukuran A4
20.000,00/lembar
30.000,00/lembar
Ukuran A3
60.000,00/lembar
70.000,00/lembar
REPRODUKSI REKAMAN SUARA
50.000,00/30 menit
TRANSKRIPSI
Audio ke tulisan
50.000,00/lembar
Alih aksara
50.000,00/lembar
JASA PENERJEMAHAN ARSIP
Dari bahasa asing ke bahasa Indonesia
140.000,00/halaman jadi
Dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia
160.000,00/halaman jadi
JASA PENELUSURAN ARSIP KELUARGA
Durasi per jam
50.000,00/jam
HASIL PENERBITAN NASKAH SUMBER ARSIP
Periode Sebelum
Periode Republik
Republik Indonesia
Indonesia (1945(VOC-Belanda)
sekarang)
a. 1 – 150 halaman
40.000,00/buku
25.000,00/buku
b. 151 – 250 halaman
50.000,00/buku
30.000,00/buku
c. 251 – 350 halaman
60.000,00/buku
50.000,00/buku
d. > 350 halaman
70.000,00/buku
70.000,00/buku
HASIL PENERBITAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
Seri Pendidikan dan Pelatihan Ilmiah
35.000,00/media durasi 25 menit
Seri Dokumen Sejarah
50.000,00/media durasi 25 menit

6.10 Tata Tertib Ruang Layanan Arsip

Setiap pengguna arsip/peneliti wajib :

1. Mengisi buku tamu yang telah disediakan;
2. Mengajukan permohonan konsultasi dan/ atau akses
membaca arsip melalui Ruang Layanan Akses Arsip
Statis;
3. Mengisi Formulir Pengguna Arsip/peneliti yang tersedia
dalam dua versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris;
4. Menggunakan Formulir Peminjaman Arsip untuk
mengakses arsip, formulir sudah ditandatangani oleh
pengguna arsip/peneliti dan diketahui oleh Pejabat Layanan
Arsip dan Petugas Layanan Arsip yang ditunjuk;
5. Mengisi Formulir Penggandaan Arsip dan Bahan Pustaka
yang tersedia;
6. Menyimpan barang di locker penitipan kecuali laktof dan
ATK yang diperlukan;
7. Mengenakan kartu tamu selama berada di Ruang Layanan
Akses Arsip Statis.

Setiap pengguna arsip/peneliti dilarang :

1. Memberikan coretan, tulisan atau tanda apapun pada arsip/
referensi yang dipinjam/ dibaca;
2. Merusak, menyobek, atau melakukan tindakan lainnya yang
merusak fisik arsip/ referensi yang digunakan;
3. Menggandakan/mereproduksi sendiri arsip atau referensi
yang dipinjam dalam bentuk apapun dari Ruang
Layanan Akses Arsip dan Bahan Pustaka. Peneliti tidak
diperbolehkan melakukan foto kopi, scanning (pemindaian),
foto dan video terhadap arsip-arsip yang dipinjam di Ruang
Layanan Akses Arsip;
4. Membawa makanan dan minuman ke dalam Ruang
Layanan Akses Arsip;
5. Makan, minum dam merokok di dalam Ruang Layanan
Akses Arsip;
6. Berbuat gaduh dan membuang sampah di Ruang Layanan
Akses Arsip;
7. Membawa tas dan jaket ke Ruang Layanan Akses Arsip;
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8. Mengganggu ketertiban pengguna arsip/peneliti lainnya;
9. Menggunakan telepon genggam di dalam Ruang Baca;
10. Membawa arsip keluar dari ruang baca;
11. Masuk ke dalam ruangan yang hanya diperuntukkan untuk
pegawai/ staf di Sub Direktorat Layanan Arsip.
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Layanan Akses Arsip Statis

di Arsip Nasional RI

