
 

 

 

 

PERATURAN  

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

NOMOR ..  TAHUN 2019 

TENTANG 

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, 

    

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dan untuk 

mewujudkan kemudahan akses arsip bagi publik serta 

perlindungan terhadap keamanannya, maka perlu adanya 

pengaturan terkait klasifikasi keamanan dan pembatasan 

terhadap akses terhadap arsip dinamis di lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

  2.  Undang-Undang Nomor 11 tahun. 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843); 



  3.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5071); 

  4.  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

  5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 

  7.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2013 tentang Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2913 Nomor 127) 

  8.  Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 

  9.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia 

  10.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 12  Tahun 2015 tentang 

Pedoman Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia;  

  11.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2012 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan di Lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

  12.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2011 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian  di 

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 



  13.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 06 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Penelitian di Lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

  14.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 05/E/2012 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Tata Kearsipan  di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia 

  15.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 05/E/2012 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Tata Kearsipan  di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia 

 

 

     MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 

INDONESIA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  

AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU 

PENGETAHUAN INDONESIA 

    

 

   BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri 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. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara 

langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia dan disimpan selama jangka 

waktu tertentu. 



3. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip 

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaraan kearsipan.  

4. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari 

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan 

sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan 

pemanfaatan arsip. 

5. Klasifikasi arsip adalah proses identifikasi kategori-

kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan serta 

pengelompokannya. 

6. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan 

informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan 

dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan 

keamanan negara, masyarakat dan perorangan.  

7. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses 

terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan 

arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi 

tertentu. 

8. Kategori Arsip adalah kategori jenis arsip berdasarkan 

substantif dan fasilitatif sesuai dengan tugas dan fungsi 

organisasi. 

9. Pengamanan Arsip adalah aturan perlindungan fisik dan 

informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya. 

10. Arsip Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi 

yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan 

siapapun. 

11. Arsip Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi 

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan 

fungsi lembaga pemerintah.  

12. Arsip Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi 

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat 

mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan 

negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban 

umum. *) No. 12, 13 dan 14 tertuang di pasal-2  



13. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/ 

penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang 

berhak.  

14. Pengguna Internal adalah pengguna arsip yang berasal 

dari lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

15. Pengguna Eksternal adalah pengguna arsip yang berasal 

dari luar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

16. Lembaga adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

atau yang disingkat LIPI. 

   Pasal 1 

Sistem Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan 

pedoman yang bersifat baku dalam melakukan pengamanan 

dan pemberian akses terhadap arsip dinamis di lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

 

   Pasal 2 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bertujuan untuk 

menjadi acuan dalam memberikan pelayanan informasi terkait 

kearsipan kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, cermat, 

dan terotorisasi serta menjamin keamanan arsip bagi 

informasi yang dikecualikan. 

   Pasal 2 3 

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.  , 

serta digunakan sebagai acuan dalam rangka memberikan 

pelayanan informasi publik kepada pemangku kepentingan, 

baik  lingkup internal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

maupun publik/eksternal dengan prinsip cepat, tepat, cermat, 

terotorisasi dan aman. 

   Pasal 3 

(1) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 



lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dimuat 

dalam daftar Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

Dinamis di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia.  

(2) Daftar Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

   Pasal 4 

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 

Dinamis, terdiri atas:  

a. klasifikasi keamanan arsip;  

b. pengamanan arsip; dan  

c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip.  

    

BAB II 

KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP 

Pasal 5 

Klasifikasi keamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a, memuat informasi dengan kategori :  

a. biasa/terbuka;  

b. terbatas; dan 

c. rahasia;  

   Pasal 6 

(1) Arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak 

merugikan yang dapat mengganggu kinerja Lembaga.  

(2) Arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

b, merupakan arsip yang bobot informasinya memiliki 

dampak yang dapat mengganggu kinerja Lembaga.  

(3) Arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

c, merupakan arsip yang bobot informasinya memiliki 

dampak yang luas sehingga dapat mengganggu atau 

membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan 

bangsa.  



   BAB III 

PENGAMANAN ARSIP 

Pasal 7 

Pengamanan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b, meliputi:  

a. pengamanan ruangan penyimpanan arsip;  

b. Pengelola arsip; dan  

c. pembuatan daftar arsip.  

    

Pasal 8 

(1) Pengamanan ruangan penyimpanan arsip sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:  

a. pemasangan kamera pengawas (CCTV);  

b. pembatasan akses ke ruangan penyimpanan; dan  

c. media penyimpanan arsip.  

(2) Media penyimpanan arsip sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c, dapat menggunakan:  

a. sarana perangkat keras (hardware); dan  

b. sarana perangkat lunak (software).  

(3) Perangkat keras (hardware) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a meliputi:  

a. Perangkat komputer; 

b. sarana penyimpanan arsip konvensional, berupa filing 

cabinet/rak/lemari arsip untuk menyimpan arsip 

biasa/terbuka dan terbatas, serta brankas atau lemari 

besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia; dan 

c. ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan 

tingkat klasifikasi informasi.  

(4) Perangkat lunak (software) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b meliputi aplikasi untuk pengelolaan arsip 

aktif dan inaktif.  

    



Pasal 9 

(1) Pengelola arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf b merupakan pegawai yang profesional di bidang 

kearsipan serta berdedikasi dan berintegritas.  

(2) Pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berasal dari Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pegawai 

yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola 

arsip.  

   Pasal 10 

(1) Pembuatan daftar arsip sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf c, meliputi pembuatan daftar arsip terbatas, 

daftar arsip rahasia, dan daftar arsip sangat rahasia.  

(2) Pembuatan daftar arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), sebagai acuan pembatasan akses yang digunakan oleh 

penyedia informasi yang berada pada unit pengolah.  

 

   BAB IV 

KLASIFIKASI DAN PENGATURAN AKSES ARSIP 

 

Pasal  11 

Klasifikasi akses arsip dinamis adalah sebagai berikut :  

a. semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin 

terbatas aksesnya; dan 

b. setiap pegawai hanya dapat mengakses arsip yang berada 

pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; 

   Pasal 14  

Pengguna yang diberi hak akses arsip dinamis, yaitu:  

a. pengguna internal; dan  

b. pengguna eksternal.  
 

   Pasal  12 

Kategori hak akses arsip dinamis: 

a. Akses terbuka, dapat diakses seluas-luasnya oleh publik; 

b. Akses terbatas, hanya dapat diakses oleh pihak-pihak 

tertentu dengan izin Kepala Lembaga atau Pejabat yang 



diberikan kewenangan; 

c. Rahasia, hanya dapat diakses oleh Kepala Lembaga atau 

Pejabat tertentu yang diberikan kewenangan. 

   Pasal 12 

(1) Pengawas internal maupun pengawas eksternal sesuai 

dengan tugas dan fungsinya mempunyai hak untuk 

mengakses seluruh arsip dinamis Lembaga sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses 

arsip dinamis Lembaga sepanjang untuk kepentingan 

pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum.  

 

   Pasal 13 

(1) Klasifikasi arsip dinamis kegiatan substantif yang dapat 

diakses tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.  

(2) Klasifikasi arsip dinamis kegiatan fasilitatif yang dapat 

diakses tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.  

(3) Klasifikasi arsip dinamis keuangan yang dapat diakses 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.  

 

   BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 4 14 

(1) Arsip dengan hak akses terbuka atau terbatas sewaktu-

waktu dapat ditetapkan sebagai arsip dengan klasifikasi 

rahasia apabila di kemudian hari informasi yang 

terkandung di dalamnya dinilai memiliki risiko strategis; 

(2) Informasi pada Arsip dengan klasifikasi rahasia merupakan 

informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

    



Pasal 5 15 

Pelanggaran terhadap penyalahgunaan pengaksesan arsip 

kepada oleh dan/atau untuk yang bukan berwenang 

berkepentingan, dan pengaksesan arsip dengan klasifikasi 

rahasia tanpa izin pejabat yang berwenang, akan dapat 

dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

    

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini 

mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  

 

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 

INDONESIA 

 

 

LAKSANA TRI HANDOKO 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal …….. 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

  

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR ... 



LAMPIRAN PERATURAN  

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN 

INDONESIA 

NOMOR ............ 

TENTANG 

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES 

ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU 

PENGETAHUAN INDONESIA 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik telah mengubah paradigma Bangsa 

Indonesia terhadap informasi arsip yang semula tertutup untuk publik 

menjadi terbuka walaupun ada sebagian informasi dikecualikan atau 

tertutup. Undang-undang tersebut juga menjadi landasan penting terbitnya 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.  

Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

menyebutkan bahwa untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang 

efektif dan efisien, pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi 

arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses 

arsip dinamis. Dengan demikian, setiap pencipta arsip diwajibkan untuk 

membuat dokumen tersebut.  

Dokumen klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis digunakan sebagai 

dasar dalam memberikan layanan informasi publik secara cermat terhadap 

jenis-jenis informasi arsip sehingga dapat menjamin keamanan dan 

akuntabilitas informasinya. Oleh karena itu, penyusunan Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia mendesak untuk dilaksanakan dan dibakukan. 

MelaluiKlasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, diharapkan layanan informasi arsip 

bagi publik di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dapat 

terlaksana secara benar dan efektif tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. 



Dengan tersusunnya klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis 

diharapkan resiko kearsipan seperti kesalahan dalam pengidentifikasian 

jenis informasi publik, kerusakan/ketidaklengkapan arsip dan hilangnya 

informasi dapat dihindari. Dampak positif lainnya dapat memudahkan 

pemberkasan, pencarian kembali dan pengamanan arsip. 

 

B. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia mencakup: 

a. Klasifikasi Keamanan Arsip: memuat informasi yang terbuka atau biasa, 

terbatas, dan rahasia; 

b. Klasifikasi dan Pengaturan Akses Arsip: memuat pengguna internal dan 

pengguna eksternal; 

c. Pengamanan Arsip memuat pengamanan ruang simpan, 

penentuanpenanggungjawab pengelola arsip, serta daftar informasi 

terbatas dan rahasia; 

d. Klasifikasi Keamanan dan Pengaturan Akses Arsip memuat pengguna 

internal dan eskternal. 

 

C. Maksud dan Tujuan  

 

1. Maksud  

PenyusunanSistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 

Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dimaksudkan untuk :  

a. Memudahkan unit-unit kerja dalam melakukan pemberkasan arsip 

secara tertib; 

b. Memberikan petunjuk kepada masing-masing unit kerja untuk 

melakukan pengamanan dan mematuhi kewenangan akses arsip 

sesuai klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan; 

c. Melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan 

agar dapat tetap tersedia, mudah dibaca, utuh, otentik, andal serta 

terjaga keamanannya; 

d. Melindungi arsip dari penyalahgunaan pengaksesanoleh pihak yang 

tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.  



 

2. Tujuan 

Tujuan penetapan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis 

dilingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia meliputi: 

d. Tersedianya informasi arsip Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang 

dikategorikan terbuka atau biasa dan dapat diakses seluas-luasnya bagi 

publik; 

e. Tersedianya informasi arsip Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang 

dikategorikan terbatas yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu 

saja dengan seijin Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau 

Pejabat dibawahnya yang diberikan kewenangan; 

f. Tersedianya informasi arsip Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang 

dikategorikan rahasia yang hanya dapat diakses oleh Kepala Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia atau Pejabat dibawahnya yang diberikan 

kewenangan, atau untuk kepentingan pemeriksaan oleh Auditor Internal 

dan Eksternal; 

g. Terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan atau yang 

bersifat terbatas dan rahasia. 

 

D. Dasar Hukum 

1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

2.  Undang-Undang Nomor 11 tahun. 2008 tentang Informasi dan 

TransaksiElektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4843); 

3.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

4.  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5038); 



5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5286); 

7.  Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi 

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; 

8.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  

9.  Peraturan Kepala LIPI  Nomor 12  Tahun 2015 tentang Pedoman 

Tata Naskah Dinas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;  

10.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2012 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan di lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

11.  Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2011Tahun 2011 tentang 

Pedoman Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian  di lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

12. 

 

13. 

 

Peraturan Kepala LIPI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Jadwal Retensi Arsip (JRA) Penelitian di lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia 

PeraturanKepala LIPI Nomor 05/E/2012 Tahun 2012 

tentangPedomanTata Kearsipan diLingkungan LIPI. 

 

 

  

  

  

 

E. Pengertian 



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. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 

3. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas 

dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang 

pengelolaan arsip dinamis, dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia. 

4. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang 

berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya, dalam 

hal ini unit kerja Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan 

Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia. 

5. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 

kearsipan.  

6. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan 

hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk 

mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. 

7. Klasifikasi arsipadalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan 

dan arsip dinamis yang dihasilkan serta pengelompokannya. 

8. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi 

arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang 

ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, 

masyarakat dan perorangan.  

9. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap 

arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. 

10. Kategori Arsip adalah kategori jenis arsip berdasarkan substantif dan 

fasilitatif sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. 



11. Pengamanan Arsip adalah aturan perlindungan fisik dan informasi 

arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya. 

12. Arsip Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang 

apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun. 

13. Arsip Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila 

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 

terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintah.  

14. Arsip Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui 

oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya 

fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau 

ketertiban umum.  

15. Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip 

bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.  

16. Pengguna Internal adalah pengguna arsip yang berasal dari 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

17. Pengguna Eksternal adalah pengguna arsip yang berasal dari luar 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

18. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau 

aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan 

otorisasi legal pemanfaatan informasi publik. 

19. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung 

jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

20. Resiko strategis adalah resiko yang dapat mengganggu kebijakan/ 

strategi pemerintah. 

 

F. Asas 

Klasifikasi keamanan dan akses arsip Dinamis di lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia dilaksanakan dengan menerapkan asas 

gabunganyaitu sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi 

dalampelaksanaan di lapangan. Penetapan kebijakan dalam klasifikasi dan 

aksesarsip dinamis di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia meliputi 

penyusunan danpenerapan pedoman serta standard operating procedure 

(SOP) atau proseduroperasional standar, sumber daya manusia, sarana dan 

prasarana. 



 

G. Prinsip  

1. Prinsip Dasar Keamanan Arsip  

a. Memperhatikan tingkat keseriusan dampak yang timbul apabila 

informasi yang terdapat dalam arsip disalahgunakan oleh pihak-

pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak 

sah.  

b. Pengklasifikasian keamanan arsip harus dituangkan dalam suatu 

ketetapan pimpinan berupa pernyataan tertulis yang disertai alasan 

sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tingkat klasifikasi.  

 

2. Prinsip Dasar Akses Arsip 

Bahwapengaksesanarsiphanyadapatdilakukanoleh : 

a. Pejabat dan pegawai yang mempunyai kewenangan untuk akses.  

b. Pejabat yang lebih tinggi kedudukannya sesuai dengan hirarki 

kewenangannya dalam struktur organisasi.  

c. Pejabat atau pegawai yang lebih rendah kedudukannya terhadap 

arsip yang dibuat oleh Pejabat di atasnya dengan diberikan izin oleh 

pejabat yang berwenang.  

 

H. Pengorganisasian 

Klasifikasi keamanan dan akses arsip Dinamis di lingkungan Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Arsip yang tercipta di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dapat 

diklasifikasikan menjadi informasi biasa/terbuka, terbatas, dan 

rahasia. 

2. Ketigajenis klasifikasi tersebut berbeda dalam teknis pengamanannya. 

Semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula 

tingkat pengamanannya.  

3. Ketiga jenisklasifikasi tersebut berbeda dalam pengaturan aksesnya. 

Semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula 

dalam pengaturan aksesnya. 



4. Setiap pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia hanya dapat 

mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan 

kewenangannya. 

5. Publik dapat mengakses informasi yang dimiliki oleh Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia yang dikategorikan terbuka/biasa sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan. 

 

 

I. Sarana dan Prasarana 

1. Sarana penyimpanan arsip konvensional berupa rak statis 

digunakanuntuk arsip biasa, filing cabinet untuk arsip terbatas, dan 

brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia. Untuk arsip elektronik 

juga perlu ditentukan kualitas dan tingkat keamanan hardware dan 

software yang diadakan. 

2. Prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan 

tingkatan klasifikasi informasi. 

3. GedungRecord 

CentersebagaipusatpengelolaandanpelayananarsipInstansi yang 

memilikiruangpamerarsipsertalaborantoriumbagiprofesiArsiparis. 

 

J. Sumber Daya Manusia 

Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau petugas pengolah arsip 

yangbertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional 

baikdalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas. 

[BU1][BU2][BU3]DalammelaksanakantugasnyaPengelola arsip tersebut 

harus ditetapkan melalui surat keputusan yangdikeluarkan serendah-

rendahnya oleh Pimpinan Tinggi Pratama. 

 



BAB II 

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS 

 

A. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Klasifikasi Keamanan Arsip meliputi: 

a. Klasifikasi Keamanan; dan 

b. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip 

 

B. Klasifikasi Keamanan 

Arsip dinamis merupakan rekaman informasi yang disimpan 

untukdigunakan. Kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan arsip 

berkaitandengan hak dan kewenangan seseorang, lembaga, atau organisasi 

untukmemperoleh informasi. 

Bersamaan dengan itu, kerahasiaan/ketertutupan dan keterbukaan 

arsipmenyangkut kewajiban suatu pihak untuk merahasiakan 

informasitertentu kepada orang yang tidak berhak. Oleh karena itu, perlu 

dilakukanpengaturan terhadap akses arsip. Berdasarkan ketentuan umum, 

arsip dilingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terbagimenjadi 

beberapa kategori yaitu: 

1. Arsip Berklasifikasi Biasa 

Arsip di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang 

termasuk ke dalamkategori arsip terbuka merupakan arsip yang apabila 

diketahui publik tidak membawa dampak apapun terhadap Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia 

2. Arsip Berklasifikasi Terbatas 

Arsip di lingkunganLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang 

termasuk ke dalamkategori arsip terbatas merupakan arsip yang apabila 

diketahui olehpihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan 

terganggunyapelaksanaan fungsi dan tugas Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia seperti: 

a. Arsip yang tercipta dari kegiatan administrasi Kepegawaian seperti: 

personal file, HasilEvaluasiJabatanStruktural di lingkungan LIPI, 

Penilaian Kinerja, rekam medis pegawai. 



b. Arsip yang tercipta dari kegiatan administrasi sarana dan prasarana 

seperti: dokumen instalasi air bersih, dokumen instalasi kabel, 

dokumen denah ruang bangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia. 

c. Arsip yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat seperti: 

Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal dan 

Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen. 

d. Arsip yang tercipta dari kegiatan administrasi Keuangan seperti: 

daftar gaji pegawai dan berkas pengelolaan anggaran di setiap unit 

kerja. 

e. Arsip yang tercipta dari kegiatan kearsipan seperti: daftar arsip vital. 

3. Arsip Berklasifikasi Rahasia 

Arsip Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesiayang termasuk ke 

dalamkategori arsip rahasia, apabila diketahui oleh pihak yang tidak 

berhakdapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan 

negara,sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak 

ekonomimakro. 

Apabila informasi yang terdapat dalam arsip bersifat sensitif bagi 

lembaga/organisasi,sehinggajikadiketahuipublikdapatmenimbulkan 

kerugian yang seriusterhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya 

kepercayaan, sertamerusak kemitraan dan reputasi. 

Kelalaiandalampengelolaanarsiprahasiadapatdikenakanpidana, seperti 

yang tertuangdalamPasal 85 UU No. 43 Tahun 2009. 

Pengamanan arsip sebagaimana telah dijelaskan di atas 

dilaksanakandengan ketentuan sebagai berikut: 

N

O 

TINGK

AT 

KLASI

FIKAS

I 

KEAM

ANAN 

MEDIA ARSIP 

ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK 

ARSIP 
PENG

GUNA 

FASILIT

AS 
ARSIP 

PENGG

UNA 

FASI

LITA

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Terbuk

a/ 

Tidak 

ada 

Pengg

una 

Tidak 

memerlu

Back-

up 

Penggu

na 

Tidak 

meme



N

O 

TINGK

AT 

KLASI

FIKAS

I 

KEAM

ANAN 

MEDIA ARSIP 

ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK 

ARSIP 
PENG

GUNA 

FASILIT

AS 
ARSIP 

PENGG

UNA 

FASI

LITA

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Biasa persyara

tan dan 

prosedur 

khusus 

yang 

beras

al dari 

ekster

nal 

dan 

intern

al 

yang 

memp

unyai 

hak 

akses 

kan 

prasara

na dan 

sarana 

khusus 

secara 

teratur 

untuk 

tujuan 

pemuli

han 

sistem 

dalam 

rangka 

menja

min 

autenti

sitas 

arsip. 

 

yang 

berasal 

dari 

ekstern

al 

dan 

interna

l 

yangme

mpuny

ai 

hakaks

es 

rluka

n 

prasa

rana 

dan 

saran

akhu

sus 

2.  Terbat

as 

Ada 

persyara

tan 

dan 

prosedur 

dengan 

memberi

kan cap 

“TERBA

TAS” 

pada 

fisik 

arsip 

Dibat

asi 

hanya 

untuk 

penen

tu 

kebija

kan, 

penga

was 

intern

al dan 

ekster

nal 

serta 

Diperluk

an 

tempat 

penyimp

anan 

yang 

aman 

dan 

terkunci 

1. B

ack-

up 

secar

a 

teratu

r 

untuk 

tujua

n 

pemul

ihan 

siste

m 

dalam 

1. A

utenti

kasi 

pengg

una 

(nama 

pengg

una/ 

pass

word 

atau 

ID 

digital

).  

2. P

1. A

uten

tika

si 

serv

er 

2. L

ang

kah 

lang

kah 

kea

man

an 

den



N

O 

TINGK

AT 

KLASI

FIKAS

I 

KEAM

ANAN 

MEDIA ARSIP 

ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK 

ARSIP 
PENG

GUNA 

FASILIT

AS 
ARSIP 

PENGG

UNA 

FASI

LITA

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

peneg

ak 

huku

m 

rangk

a 

menja

min 

auten

tisitas 

arsip. 

2. F

ile-file 

elektr

onik 

(term

asuk 

datab

ase) 

harus 

dilind

ungi 

terha

dap 

pengg

unaa

n 

intern

al 

atau 

oleh 

pihak

-

pihak 

enggu

naan 

untuk 

log in 

pada 

tingka

t 

indivi

dual. 

gan 

Ope

ratin

g 

Syst

em 

khu

sus 

atau 

apli

kasi 

khu

sus. 

3. F

irew

all  

dan 

siste

m-

siste

m 

sert

a 

pros

edur

-

pros

edur

dete

ksi 



N

O 

TINGK

AT 

KLASI

FIKAS

I 

KEAM

ANAN 

MEDIA ARSIP 

ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK 

ARSIP 
PENG

GUNA 

FASILIT

AS 
ARSIP 

PENGG

UNA 

FASI

LITA

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ekster

nal. 

terh

ada

p 

intr

usi. 

 

3.  Rahasi

a 

1. Ad

a 

persyar

atan 

dan 

prosed

ur 

rahasia 

dengan 

membe

rikan 

cap 

“RAHA

SIA” 

pada 

fisik 

arsip. 

2. Ti

dak 

sembar

angan 

meleta

kkan 

arsip/ 

Dibat

asiha

nya 

untuk

penen

tu 

kebija

kan,p

engaw

asinte

rnal 

danek

sterna

l 

sertap

enega

khuk

um. 

Lokasi 

amande

ngan 

aksesya

ng 

terbatas 

1. B

ack-

up 

secar

a 

teratu

r 

untuk 

tujua

n 

pemul

ihan 

siste

m 

dalam 

rangk

a 

menja

min 

auten

tisitas 

arsip. 

2. F

ile-file 

1. H

anya 

staf 

yang 

ditunj

uk 

oleh 

Kepal

a LAN 

atau 

organi

sasi 

dan 

tingka

t di 

atasn

ya 

yang 

dapat 

meng

akses 

arsip 

terseb

ut. 

1. A

uten

tika

si 

serv

er 

2. L

ang

kah 

lang

kah 

kea

man

an 

den

gan 

Ope

ratin

g 

Syst

em 

khu

sus 

atau 



N

O 

TINGK

AT 

KLASI

FIKAS

I 

KEAM

ANAN 

MEDIA ARSIP 

ARSIP KONVENSIONAL ARSIP ELEKTRONIK 

ARSIP 
PENG

GUNA 

FASILIT

AS 
ARSIP 

PENGG

UNA 

FASI

LITA

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

dokum

en 

yangbe

rsifat 

rahasia

. 

elektr

onik 

(term

asuk 

datab

ase) 

harus 

dilind

ungi 

terha

dap 

pengg

unaa

n 

intern

al 

atau 

oleh 

pihak

-

pihak 

ekster

nal. 

2. A

utenti

kasi 

pengg

una 

(nama 

pengg

una/ 

pass

word 

atau 

ID 

digital

). 

3. P

enggu

naan 

untuk 

log in 

pada 

tingka

tindivi

dual 

apli

kasi 

khu

sus. 

3. F

irew

all  

dan 

siste

m-

siste

m 

sert

a 

pros

edu-

pros

edur

dete

ksi 

terh

ada

p 

intr

usi. 

 

 

C. Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip 

Pengamanan Fisik dan Informasi Arsip dilaksanakan melalui: 



1. Pengamanan Ruang Simpan Arsip. Pengamanan ruang simpan secara 

keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan 

kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media 

simpan arsip (arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip 

kategori terbatas di simpan pada filing cabinet, dan arsip kategori 

rahasia di simpan pada lemari besi). 

2. Penentuan Pengelola Arsip. Pengelola arsip yang dimaksud meliputi 

Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan dan di Unit Pengolah.  

Pengelola arsip inaktif sangat berperan dalam pengamanan arsip di 

Records Centre (Pusat Arsip) sehingga penetapan akses arsip dinamis 

dapat berjalan optimal. Arsiparis dan atau penata arsip aktif mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di unit pengolah.   

3. Penciptaan Daftar Arsip Terbatas dan Arsip Rahasia. Penciptaan daftar 

arsip terbatas dan daftar arsip rahasia termasuk ke dalam pengamanan 

informasi arsip. Tujuannya sebagai acuan pembatasan akses yang 

digunakan oleh petugaspenyedia informasi yang berada di Records 

Centre dan unit pengolah. 



 

BAB III 

HAK KLASIFIKASI AKSES ARSIP 

 

Berdasarkan klasifikasi keamanan yang telah diatur di bab sebelumnya, dapat 

ditentukan hak akses bagi pengguna yang berhak untuk mengakses arsip. 

Pengguna yang diberikan hakakses, terdiri atas 2 (dua) golonganyaitu 

pengguna yang ada di lingkungan internal instansi dan pengguna 

darilingkungan eksternal instansi. Penggolongan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengguna yang berhak di lingkungan internal instansi. 

a. Penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses 

seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1) Pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip 

yang berada dibawah kewenangannya. 

2) Pimpinan tingkat tinggi (satu tingkat di bawah pimpinan level 

tertinggi), yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang mempunyai kewenangan 

untuk mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak 

diberikan hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan 

level tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya, 

kecuali telah mendapatkan izin. 

3) Pimpinan tingkat menengah (satu tingkat di bawah pimpinan level 

tinggi), yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat 

Administrator yang mempunyai kewenangan untuk mengakses 

seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak 

akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi, 

pimpinan level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya 

kecuali telah mendapatkan izin. 

b. Pelaksana Kebijakan, yaitu Pejabat Struktural, Arsiparis, dan Pegawai 

yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang 

berada di bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa, tetapi 

tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan tingkat klasifikasi 

terbatas, rahasia dan sangat rahasia yang terdapat pada pimpinan 



tingkat tertinggi, pimpinan tingkat tinggi, pimpinan level menengah, dan 

yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendapatkan izin. 

c. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh 

arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi 

pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh 

Inspektorat.  

 

 

2. Pengguna yang berhak di lingkungan eksternal 

a. Publik mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan kategori 

biasa/terbuka.  

b. Pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip 

pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti 

pengawasan yang dilakukan oleh intansi yang berwenang seperti Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses mengaudit. 

c. Aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada 

pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang 

sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan 

hukum, contohnya ketika pihak penegak hukum sedang menangani 

tindak pidana masalah korupsi. 
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PENUTUP 

 

Pedoman SistemKlasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di 

lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disusun dalam rangka 

melakukan pengelolaan arsipyang digunakan sebagai dasar untuk 

melindungi informasi dari aksesoleh pihak yang tidak berhak. 
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INDONESIA 

 

ttd. 

..........  

 

Diundangkan di Jakarta 

Padatanggal …. 2018 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

……….. 

YASONNA H. LAOLY  

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ... 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, 

ttd 
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Rusma Dwiyana, SH, MH 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


