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ABSTRAK 

MANAJEMEN ARSIP ELEKTRONIK: 

Analisis Deskriptif  Terhadap Standar Manajemen Arsip Elektronik Di Indonesian 

Visual Art Archive (IVAA) Yogyakarta 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah kesenjangan antara 

standar kearsipan yang ada di Indonesia dengan yang diterapkan dalam 

manajemen arsip elektronik di IVAA, manajemen arsip elektronik di IVAA, akses 

pengguna terhadap arsip elektronik di IVAA, dan permasalahan dalam 

manajemen arsip di IVAA. Arsip elektronik merupakan arsip yang diciptakan, 

dikomunikasikan dan disimpan menggunakan teknologi komputer atau arsip 

konvensional yang telah dikonversikan ke dalam bentuk digital. Dibandingkan 

dengan arsip konvensional, arsip elektronik memiliki banyak kelemahan maupun 

kekuatan. Belum adanya standar baku pengelolaan arsip elektronik, khususnya 

arsip elektronik seni rupa menjadi masalah tersendiri dalam lembaga kearsipan, 

khususnya lembaga kearsipan yang mengkhususkan diri pada pengarsipan seni 

rupa seperti IVAA. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan objek penelitian yaitu tim arsip IVAA sebanyak 4 orang dan pengguna 

arsip IVAA sebanyak 4 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dilakukan penulis mulai 

sebelum penulis memasuki lapangan, saat dilapangan, dan setelah peneliti selesai 

dilapangan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai lembaga kearsipan 

independen yang memfokuskan diri pada bidang kearsipan seni rupa dan 

memanajemen serta mendistribusikan arsipnya dalam  bentuk digital, (1) Terdapat 

kesenjangan antara standar kearsipan yang ada di Indonesia dengan yang 

diterapkan dalam manajemen arsip elektronik di IVAA. Kesenjangan tersebut 

terjadi pada penciptaan, metadata, penyimpanan, preservasi, dan penyusutan arsip. 

Tim arsip IVAA berpedoman pada dua hal dasar untuk manajemen arsip di 

IVAA, yaitu pencatatan dan penyimpanan untuk semua koleksi. (2) manajemen 

arsip elektronik di IVAA sejauh ini sudah cukup berjalan sesuai dengan standar 

kearsipan yang ada di IVAA. Hanya saja diperlukan evaluasi dan perbaikan 

pedoman manajemen arsip IVAA mengacu pada standar yang ada di Indonesia, 

agar konflik dan kesalahan dalam manajemen arsip yang terjadi dapat lebih 

diminimalisir. (3) Arsip IVAA dapat diakses oleh umum secara langsung atau 

offline maupun secara tidak lagsung atau online kecuali arsip rahasia IVAA. (4) 

IVAA mengalami berbagai masalah dalam manajemen arsip elektroniknya, yaitu 

dalam hal perkembangan teknologi, biaya operasional, dan masalah penyimpanan 

serta preservasi arsip. 

Kata Kunci : Arsip, Arsip Elektronik, Arsip Seni, Standar Kearsipan, Manajemen 

Arsip 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kegiatannya sehari-hari, setiap orang menghasilkan suatu 

informasi. Dalam sebuah lembaga, informasi yang dihasilkan dari berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang menjadi sebuah sumber vital 

dan strategis, yang tanpanya sebuah lembaga tidak dapat berfungsi dengan 

baik. Oleh karena itulah proses pengaturan dan penggunaan informasi 

menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan lembaga agar tujuan 

lembaga dapat tercapai dengan baik. 

Berbagai informasi yang diciptakan setiap orang dalam sebuah 

lembaga maupun organisasi berbeda-beda, dapat berupa informasi yang 

tidak terekam maupun informasi yang terekam. Berbagai informasi ini 

kemudian dikelola dan disimpan, baik untuk sementara maupun disimpan 

dalam jangka waktu yang lama. Informasi terekam yang diciptakan atau 

diterima untuk menjalankan kegiatan sebuah organisasi ini disebut sebagai 

arsip dinamis, sedangkan informasi terekam yang disimpan dalam waktu 

lama atau permanen ini disebut arsip statis. 

Arsip merupakan harta organisasi yang tidak ternilai harganya 

karena tidak dapat tergantikan. Ketidaksempurnaan arsip dalam sebuah 

lembaga atau organisasi dapat berdampak pada kelangsungan hidup 

organisasi, juga berakibat pada kerugian organisasi atau lembaga, baik 
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materiil maupun moril. Sebagai contoh yaitu berbagai kasus yang terjadi 

di organisasi atau lembaga ketika dokumen arsip tidak tertata menurut 

standar kearsipan sehingga arsip tidak dapat ditemukan karena salah 

penempatan maupun rusak atau hilang. Selain itu, banyak perusahaan yang 

harus mengeluarkan dana yang cukup besar akibat kurangnya dokumen 

arsip mereka yang menjadi bukti organisasi saat proses litigasi. 

Di samping berbagai permasalahan yang muncul dalam kearsipan 

tersebut, ada salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan 

teknologi yang terjadi secara terus menerus. Teknologi informasi yang 

terus berkembang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap 

kehidupan manusia. Perkembangan tersebut juga berpengaruh pada bidang 

kearsipan, terutama dalam penciptaan dan pengelolaan arsip. Banyak 

lembaga kearsipan maupun pencipta arsip lainnya yang kemudian 

menghasilkan berbagai bentuk dan format arsip, di antaranya dalam format 

elektronik maupun digital. Hal ini memunculkan berbagai dampak dalam 

kegiatan kearsiapan, baik dampak positif maupun dampak negatif. 

Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi terhadap 

bidang kearsipan di antaranya yaitu pengelolaan arsip yang semakin cepat 

dan mudah serta akses yang tidak terbatas tempat dan waktu karena 

formatnya yang elektronik. Lembaga kearsipan juga akan lebih 

menghemat tempat untuk menyimpan arsip dan juga dana untuk 

mengelolanya. Sedangkan dampak negatif dari munculnya berbagai arsip 

dalam bentuk dan format elektronik tersebut di antaranya kemungkinan 
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akses hingga pengubahan bahkan penghapusan arsip oleh pihak yang tidak 

berwenang menjadi terbuka. Selain itu, kemungkinan beberapa format 

arsip yang tidak dapat dibaca atau digunakan karena keusangan alat 

tertentu sebagai pembaca arsip akibat munculnya teknologi baru, bisa 

menjadi masalah yang serius. Lembaga harus siap dengan penggunaan 

teknologi dalam kearsipan, bersama dengan berbagai resiko yang mungkin 

terjadi. 

Meskipun beberapa pengaruh positif berdampak pada lembaga 

kearsipan, berbagai efek negatif juga bisa berdampak pada lembaga 

kearsipan apabila lembaga tidak dapat menyiapkan diri terhadap 

perubahan yang akan datang. Oleh karena itulah sebuah lembaga kearsipan 

harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum memutuskan untuk 

mengelola arsipnya menggunakan teknologi terkini di era teknologi 

informasi ini. Untuk mencapai hal tersebut, peralatan dan SDM lembaga 

kearsipan harus siap dengan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi 

di masa yang akan datang. Diperlukan seseorang yang ahli dalam bidang 

teknologi informasi dan ahli dalam bidang kearsipan untuk mengelola 

arsip elektronik. 

Karena itulah manajemen arsip menjadi kegiatan yang sangat 

penting.  Manajemen arsip adalah kegiatan mengelola arsip sehingga 

mudah ditemukan dan digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang atau 

berkepentingan. Cakupan manajemen arsip yaitu seleksi, penerimaan, 
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penyusunan deskripsi dan akses arsip serta penyusutan arsip. Setiap fase 

dalam hidup arsip ini akan mempengaruhi fase lainnya. 

Manajemen kearsipan berfungsi untuk menjaga keseimbangan 

arsip dari segi penciptaan, lalu lintas dokumen, pencatatan, penerusan, 

pendistribusian, pemakaian, penyimpanan, pemeliharaan, pemindahan, dan 

pemusnahannya. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah menyederhanakan 

jenis dan volume arsip serta mendayagunakannya untuk meningkatkan 

profesionalisme bisnis dengan biaya yang serendah-rendahnya.1 

Menurut Boedi Martono, agar arsip dapat menunjang kegiatan 

suatu organisasi, diperlukan manajemen arsip yang terencana, menyeluruh 

dan terpadu, sehingga akan diperoleh manfaat, baik untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. Manfaat yang dimaksud yaitu: 

1. Kecepatan, ketepatan, kelengkapan dalam menemukan kembali 

file atau berkas. 

2. Mengurangi kesalahan dalam penataan, penyimpanan, dan 

penemuan kembali file atau berkas. 

3. Menghemat tempat penyimpanan. 

4. Meminimalisir biaya penyediaan peralatan pemberkasan. 

5. Arsip dapat terlindungi dari berbagai bahaya.2 

Sedangkan sistem manajemen arsip elektronik adalah sebuah 

sistem yang digunakan untuk mengelola arsip mulai dari penciptaan, 

                                                           
1 Zulkifli Amsyah, Manajemen Kearsipan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), xii. 
2Boedi Martono, Penyusutan Dan Pengamanan Arsip Vital Dalam Manajemen Kearsipan, 

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 13. 
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penggunaan, pemeliharaan hingga disposisi arsip elektronik sebagai 

sebuah bukti dari suatu kegiatan bisnis. Sistem ini harus dapat 

mempertahankan kontekstual arsip sesuai dengan informasi atau metadata 

dan link antara arsip guna mendukung nilai arsip. Tujuan dari sistem 

manajemen arsip elektronik adalah pengkapturan dan pengelolaan arsip 

digital.3 

Manajemen arsip elektronik pada dasarnya sama dengan 

manajemen arsip konvensional, hanya saja proses penilaian dan 

penyusutan arsip elektronik bisa dilakukan kapan saja, berbeda dengan 

penilaian dan penyusutan arsip konvensional yang harus dilakukan pada 

proses akhir daur hidup arsip. Untuk mengelola arsip mulai dari saat arsip 

diciptakan sampai siap untuk digunakan oleh orang-orang maupun 

lembaga yang berwenang, diperlukan suatu manajemen yang berpedoman 

pada standar yang berlaku pada lembaga pencipta arsip. 

International Council of Archive (ICA) sebagai  organisasi 

kearsipan tingkat internasional telah mengeluarkan beberapa standar dan 

panduan untuk manajemen kearsipan dengan berbagai format, di antaranya 

dalam format elektronik serta berbagai panduan tentang kearsipan. Di 

antaranya standar yang telah dikeluarkan oleh International Standart 

Organizations (ISO) tentang kearsipan dan hingga saat ini banyak 

dijadikan pedoman dalam pengelolaan arsip elektronik. 

                                                           
3ICA, 2008 dalam Pengelolaan Recod Elektronik Menggunakan Sistem Informasi 

Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP): Studi kasus di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta 

Cakung Dua, Skripsi, Risky Firlanda Putra, UI: 2013. 
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Namun di Indonesia, belum terdapat standar yang secara khusus 

membahas peraturan-peraturan tentang arsip elektronik yang dapat 

dijadikan pedoman oleh para pengelola arsip. Belum adanya standar baku 

di Indonesia untuk pengelolaan arsip seni terutama seni visual dalam 

bentuk elektronik ini menjadikan banyak lembaga arsip bidang seni yang 

kemudian mengelola arsipnya secara tidak terstruktur sehingga 

kemungkinan arsip tersebut tidak dapat ditemukan kembali atau rusak 

menjadi sangat besar. Arsip nasional Republik Indonesia atau disingkat 

ANRI, sebagai lembaga kearsipan tertinggi di Indonesia dan memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai pembuat pedoman tentang kearsipan di 

tingkat nasional, dalam hal ini belum mengeluarkan peraturan khusus 

tentang arsip elektronik.4 

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai lembaga kearsipan yang 

berdiri, baik yang melekat pada lembaga induk atau penciptanya, maupun 

lembaga kearsipan independen yang berdiri secara mandiri. Berbagai 

lembaga kearsipan ini menyimpan arsip dari berbagai lembaga dengan 

subjek-subjek yang heterogen, salah satunya yaitu lembaga kearsipan 

independen Indonesian Visual Art Archive Yogyakarta atau disingkat 

IVAA. IVAA merupakan lembaga arsip di Yogyakarta yang berdiri secara 

independen. IVAA berlokasi di Jalan Ireda, Gang Hiperkes MG I-188 

A/B, Kampung Dipowinatan, Keparakan, Yogyakarta.  

                                                           
4 Hasil penelitian penulis terhadap peraturan tentang arsip seni dalam format elektronik yang 

dikeluarkan ANRI 
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IVAA berkembang dari Yayasan Seni Cemeti. Yayasan Seni 

Cemeti (yang kemudian disebut YSC) yang berdiri pada tahun 1995 ini 

berfungsi melakukan kerja pengumpulan data dan penyebaran informasi 

tentang situasi seni di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Raihul Fadjri 

mengatakan bahwa suatu ketika Nindityo Adipurnomo dan Mella Jaarsma 

mengajaknya untuk membentuk yayasan seni rupa. Nindityo dan Mella 

ingin ada lembaga nonprofit yang peduli terhadap seni rupa kontemporer 

khususnya untuk menangani dokumentasi seni rupa kontemporer, dan 

lembaga ini terpisah dari galeri (Rumah Seni Cemeti). Memang belum ada 

lembaga yang menangani kegiatan dokumentasi seni rupa, bahkan 

lembaga pendidikan seni rupa sekalipun. Maka mereka dirikanlah lembaga 

itu dengan menggunakan nama Cemeti, lengkapnya Yayasan Seni Cemeti. 

Agung, Fadjri, Nindityo, dan Mella adalah sebagian dari pendiri YSC.5 

Menurut hasil wawancara dengan Alit Mranani yang merupakan 

salah satu petugas di bagian arsip IVAA, Pada tahun 2007 nama YSC 

secara resmi diubah menjadi Indonesian Visual Art Archive (IVAA). 

Sejak tahun 2007 itu juga fokus lembaga dipersempit menjadi pengarsipan 

seni rupa. IVAA tidak lagi secara aktif mengadakan perhelatan seni rupa, 

selain acara-acara yang bersifat edukatif. Setelah melakukan strategic 

planning di tahun 2015, IVAA mencetuskan tugas IVAA adalah 

membangun arsip seni rupa yang bermanfaat, demi mewujudkan 

                                                           
5IVAA, Folders : 10 Tahun Dokumentasi Yayasan Seni Cemeti, (Yogyakarta: IVAA, 

2007),  5-9. 
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masyarakat yang mampu mengupayakan kebudayaan yang lebih adil, 

setara dan humanis.6 

Dalam kegiatannya, IVAA menggerakkan unsur-unsur 

pengumpulan dan eksplorasi arsip, sekaligus fasilitasi penelitian melalui 

internet dan ruang fisiknya di Yogyakarta. IVAA adalah penerus dari 

gagasan ruang alternatif yang menandai dinamika seni kontemporer pasca 

reformasi. Berangkat dari pemahaman atas kebutuhan mendesak 

keberadaan infrastruktur seni di luar inisiasi pemerintah dan lingkungan 

akademis, IVAA kemudian menggagas perlunya sebuah wadah yang bisa 

menampung berbagai informasi yang coba dikomunikasikan oleh para 

pelaku seni. IVAA percaya bahwa seni, dalam hal ini seni rupa, mampu 

membuka wawasan dan pemahaman atas apa yang terjadi di lingkungan 

sekitar. Pemikiran kritis dan aspirasi warga perlu dicatat, ditelaah, dan 

disosialisasikan. Salah satunya yaitu melalui eksplorasi arsip.7 

Sebagai lembaga kearsipan yang memiliki koleksi khusus bidang 

seni budaya terutama seni visual, IVAA Yogyakarta banyak menciptakan 

dan menerima data dan informasi dalam berbagai format dan bentuk, baik 

tercetak maupun digital, termasuk di antaranya karya seni visual, baik dari 

masyarakat umum, seniman, peneliti maupun lembaga atau organisasi, 

maupun pihak-pihak lain. Berbagai data dan informasi baik berupa karya 

seni visual dari proses kreatif para seniman serta analisis karya-karya yang 

                                                           
6Wawancara dilakukan via email pada 24 Febuari 2017 dan dijawab via email pada 10 

Maret 2017 setelah melalui proses editing oleh Kepala Arsip, Melisa Angella. 
7http://ivaa-online.org/. Diakses pada 10 Januari 2017. 

http://ivaa-online.org/
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dihasilkan oleh pelaku dan penggiat seni di Yogyakarta setiap tahunnya 

selalu menghasilkan karya baru dengan jumlah yang sangat banyak. 

Karya seni rupa yang dihasilkan memiliki sifat yang unik karena 

tidak dapat digantikan. Penggunaan karya seni rupa sebagai bahan arsip 

juga belum banyak dipraktekkan di lembaga-lembaga kearsipan, karena 

pada umumnya karya seni rupa yang dihasilkan hanya dikoleksi oleh 

kelompok-kelompok tertentu yang sangat terbatas atau dikelola oleh 

kurator.  

Karya seni rupa memiliki sifat mengandung sangat sedikit 

informasi sehingga apabila tidak diberi diskripsi akan sangat sulit 

memahami apa maksud dari karya seni rupa tersebut. Selain itu 

penggolongan karya seni rupa menggunakan sistem klasifikasi tradisional 

menggunakan pembagian berdasarkan ilmu pengetahuan juga sangat sulit.8 

Keunikan karya seni rupa sebagai arsip, terutama yang memiliki 

wujud dua atau tiga dimensi, menyebabkan cara pengelolaan yang berbeda 

dengan arsip lainnya dalam bentuk tercetak. Sehingga diperlukan arsiparis 

khusus yang bertugas mengolah arsip seni, sehingga siap dilayankan 

kepada pengguna. 

Selain diperlukannya arsiparis khusus yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan arsip seni ini, diperlukan juga suatu pedoman yang 

akan digunakan untuk manajemen seluruh koleksi. Pedoman ini berfungsi 

sebagai acuan arsiparis dalam memanajemenarsip senisebagai koleksi 

                                                           
8Anon Mirmani, Pengolahan Bahan Non Buku, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), 5.8. 
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arsip di lembaga kearsipan. Sampai saat ini, belum terdapat pedoman baku 

yang menjelaskan secara rinci bagaimana pengelolaan bahan arsip non 

cetak dalam bentuk karya seni rupa, khususnya karya seni visual. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Alit, IVAA yang 

berdiri atas inisiasi masyarakat yang peduli dengan arsip seni rupa 

memiliki tenaga arsipyang bukan dari kalangan profesional di bidang 

arsip. Selain itu IVAA bukanlah lembaga arsip pemerintahan yang 

diharuskan menggunakan pedoman dan standar tertentu untuk manajemen 

arsipnya. Namun tetap ada standar/pedoman yang digunakan sebagai dasar 

IVAA dalam mengelola arsip seninya yangbergantung pada kapasitas 

IVAA dan mengutamakan pada keefektifan dan keefisienan metode dan 

teknik yang digunakan IVAA.9 

Kebutuhan masyarakat, khususnya mahasiswa, pengajar dan 

peneliti, pelaku dan penggiat seni, serta pihak-pihak yang terkait akan 

kemudahan akses informasi untuk menggunakan koleksi arsip senisebagai 

bahan penelitian maupun referensi di IVAA Yogyakarta cukup besar. Oleh 

karena itu arsiparis dituntut untuk menyediakan koleksi arsip dalam 

bentuk digital arsip di dalam lembaga kearsipan.  

Penulis tertarik menjadikan IVAA sebagai objek penelitian karena 

IVAA memiliki ciri khas tersendiri yang tidak ada di lembaga arsip 

lainnya, yaitu bidang kearsipan yang ditampung lembaga IVAA yang 

                                                           
9Wawancara dilakukan via email pada 24 Febuari 2017 dan dijawab Via Email pada 10 

Maret 2017 setelah melalui proses editing oleh Kepala Arsip, Melisa Angella. 
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khusus menampung kegiatan perhelatan seni rupa. Selain itu IVAA 

merupakan salah satu lembaga arsip yang telah mengelola arsipnya 

mengikuti perkembangan teknologi informasi. Hal ini terlihat dari koleksi 

arsipnya yang bisa diakses secara online di websitenya oleh masyarakat 

luas. 

Penulis juga tertarik untuk mengetahui standar/pedoman yang 

digunakan dalam manajemen arsip elektronik IVAA dan penerapannya 

dalam kegiatan manajemen arsip IVAA serta membandingkan standar 

manajemen arsip IVAA dengan standar yang sudah ada. Sampai saat ini 

belum banyak lembaga seni yang melakukan pengelolaan arsipnya secara 

elektronik dan dapat diakses oleh masyarakat umum. 

Melalui penelitian ini, diharapkan lembaga-lembaga seni di 

Indonesia dapat memperoleh gambaran mengenai manajemen arsip seni 

secara elektronik dan dapat menyusun serta menerapkan pedoman 

manajemen arsip seni secara elektronik di lembaga kearsipan masing-

masing. Diharapkan arsip seni terutama arsip elektronik seni rupa dapat 

memenuhi standar minimal manajemen arsip elektronik, dengan tetap 

menjaga keotentitakannya, keutuhannya, dan keandalannya. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang akan diajukan 

dirumuskan penulis dalam pertanyaan berikut: 

1. Adakah kesenjangan antara standar arsip elektronik yang ada di 

Indonesia dengan yang diterapkan dalam manajemen arsip elektronik 

di IVAA Yogyakarta? Jika ada, apa sajakah kesenjangan yang 

ditemukan? 

2. Bagaimanakah manajemen arsip elektronik di IVAA Yogyakarta? 

3. Bagaimanakah akses pengguna terhadap arsip elektronik di IVAA 

Yogyakarta? 

4. Masalah apa saja yang ditemukan dalam manajemen arsip elektronik 

di IVAA dan bagaimana solusinya? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kesenjangan standar manajemen arsip elektronik yang 

ada di Indonesia dengan yang di gunakan oleh IVAA Yogyakarta 

dalam rangka mempersiapkan arsipnya untuk pengguna. 

2. Mengetahui manajemen arsip elektronik di IVAA Yogyakarta dalam 

rangka mempersiapkannya untuk pengguna arsip di IVAA Yogyakarta. 

3. Mengetahui bagaimanakah akses pengguna arsip di IVAA Yogyakarta 

dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna arsip IVAA Yogyakarta. 
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4. Mengetahui masalah apa saja yang ditemukan dalam manajemen arsip 

elektronik di IVAA Yogyakarta dalam rangka mempersiapkan 

arsipnya untuk pengguna. 

Kegunaan penelitian ini antara lain: 

1. Teoritik 

Hasil penelitian ini merupakan kajian keilmuwan mengenai 

manajemen arsip elektronik di IVAA Yogyakarta dalam rangka 

mempersiapkannya untuk pengguna arsip, yang diharapkan dapat 

menjadi rujukan bagi penelitian sejenis atau hampir sama. Studi 

tentang penerapan manajemen arsip elektronik, memiliki karakteristik 

yang berbeda antara lembaga arsip yang satu dengan lembaga arsip 

yang lainnya. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pengambil kebijakan di IVAA Yogyakarta berkaitan dengan standar 

manajemen arsip elektronik dalam rangka mempersiapkannya kepada 

pengguna arsip. 

3. Institusional 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi pembaca dan pengelola Arsip IVAA Yogyakarta dalam penentuan 

kebijakan standar manajemen arsip elektronik dalam rangka 

mempersiapkan arsipnya untuk pengguna. 
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D. Kajian Pustaka 

Berkaitan dengan penelitian tentang penerapan manajemen arsip 

digital di IVAA Yogyakarta, terdapat beberapa sumber yang dapat 

dijadikan sebagai kajian pustaka peneliti. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Margaretha Sri Udari yang 

berjudul “Manajemen Pusat Arsip (Studi kasus di Universitas katolik 

Indonesia Atma Jaya).10 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) 

Bagaimana peranan Pusat Arsip Unika Atma Jaya di dalam meningkatkan 

pengelolaan dokumen kearsipan di unit-unit kerja di lingkungan Unika 

Atma Jaya? (2) Apa kendala dalam memanfaatkan keberadaan Pusat Arsip 

Unika Atma Jaya dalam meningkatkan pengelolaan dokumen kearsipan di 

unit kerja lingkungan Unika Atma Jaya?Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi peranan Pusat arsip di lingkungan Unika Atma Jaya 

dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip dilingkungan akademik dan 

mendapatkan pemahaman atas hambatan dalam pemanfaatan Pusat Arsip 

dalam meningkatkan pengelolaan arsip di unit kerja lingkungan Unika 

Atma Jaya. Penelitian ini dilakukan di Pusat Arsip Unika Atma Jaya 

dengan pendekatan penelitian kualitatifdengan desain deskriptif.Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peranan Pusat Arsip Unika Atma 

Jaya dalam pengelolaan arsip di unit-unit kerja di lingkungan Unika Atma 

Jaya yaitu untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, untuk 

kepentingan akuntabilitas kegiatan dan transaksi, menunjang kepatuhan 

                                                           
10Margaretha Sri Udari, Manajemen Pusat Arsip: Studi kasus di Universitas Katolik 

Indonesia Atma Jaya, Tesis,(Depok: UI, 2011). 
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terhadap peraturan pemerintah, yayasan dan universitas serta berbagai 

standar baik nasional maupun internasional juga menunjang kegiatan 

akreditasi, audit, keuangan, pajak serta hukum dan tertib administrasi dan 

operasional universitas. (2) Pusat arsip membantu memudahkan temu 

kembali informasi serta sebagai wadah penyimpanan arsip dinamis inaktif 

dan statis karena cukup cepat dan lengkap. (3) Mengurangi salah 

penyimpanan atau pemusnahan oleh orang yang tidak berhak dan efisiensi 

tempat penyimpanan arsip. (4) Berperan memenuhi ekspektasi para 

pemangku kepentingan, universitas, yayasan, kopertis dan berbagai pihak 

yang terkait.Terkait dengan hasil penelitian tersebut penulis memberikan 

rekomendasi (1) Pusat arsip perlu disahkan atau dilegalkan pendiriannya, 

masuk di dalam struktur organisasi, dan mempunyai tugas pokok dan 

fungsinya mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan universitas. (2) 

agar universitas menyediakan ruangan yang memadai untuk arsip. 

Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Nita Ismayati yang berjudul 

“Manajemen Arsip Vital Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas 

X”.11 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa jauh 

Universitas X telah melakukan pengelolaan arsip vitalnya.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengelolaan arsip vital, mengidentifikasi, 

menganalisa kriteria dan merencanakan program arsip vital di Universitas 

X. Penelitian ini dilakukan di Universitas X dengan metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 

                                                           
11Nita Ismayati, Manajemen Arsip Vital Perguruan Tinggi: Studi Kasus Di Universitas X, 

Tesis, (Depok: UI, 2011). 
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(1) Kegiatan identifikasi arsip yang diterima dan dihasilkan oleh unit-unit 

kerja  belum dilakukan secara menyeluruh. (2) Belum dilakukan 

standardisasi dalam desain media rekam informasi vital. (3) Pembatasan 

akses terhadap arsip vital belum memiliki keseragaman peraturan. (4) 

Prosedur pengelolaan arsip belum menggambarkan prosedur pengelolaan 

arsip yang dibutuhkan. (5) Belum dilakukan penyimpanan arsip vital yang 

sesuai standar. (6) Belum pernah dilakukan penyusutan arsip kecuali 

terhadap arsip yang rusak. Dari hasil penelitian tersebut penulis 

memberikan rekomendasi (1) Pembuatan program arsip vital sebagai 

usaha perlindungan dan penyelamatan arsip vital Universitas X sekaligus 

sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dalam melaksanakan undang-

undang dan bukti pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja universitas 

kepada masyarakat. (2) Pendirian Arsip Perguruan Tinggi sebagai tempat 

simpan arsip vital sekaligus tempat penelitian, pengembangan ilmu 

pengetahuan baik bagi sivitas akademika maupun masyarakat umum. 

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eka Iman 

Prabawa yang berjudul “Tata Kelola Arsip Berbasis Teknologi Informasi 

Di Unit Kearsipan Kantor Pengelolaan Data dan Informasi Telematika 

Kabupaten Pekalongan”.12 Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) 

Model tata kelola arsip dinamis berbasis teknologi informasi yang mampu 

menjawab permasalahan ketiadaan standar dan pedoman dalam penerapan 

                                                           
12Eka Iman Prabawa, Tata Kelola Arsip Berbasis Teknologi Informasi Di Unit Kearsipan 

Kantor Pengelolaan Data dan Informasi Telematika Kabupaten Pekalongan, Tesis, (Yogyakarta: 

UGM, 2008). 
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electronic records management oleh Pemerintah Daerah, khususnya Unit 

Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.Penelitian ini bertujuan 

untuk menyusun model tata kelola arsip berbasis teknologi informasi 

untuk mendukung kebijakan e-goverment di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan sehingga selaras dengan regulasi kebijakan dan 

strategi nasional pengembangan e-goverment Pemerintah Republik 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Unit Kearsipan Pemerintah 

Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan acuan standar ISO 15489, 

Moreq, dan praktek terbaik (bestpractise) pelaksanaan 

electronicrecordkeeping di negara persemakmuran Australia. Hasil 

penelitian ini yaitu (1) Model tata kelola yang disusun terdiri dari standar 

ruang lingkup pengaturan umum, kebijakan dan tanggung jawab, desain 

dan implementasi records, proses dan pengendalian records, monitoring 

dan audit, dan pelatihan. (2) Penerapan model tata kelola arsip berbasis TI 

melalui penyusunan pedoman manual tata kelola dan pembangunan 

software aplikasi tata kelola arsip dinamis elektronik/digital.Dari hasil 

penelitian tersebut, penulis memberikan rekomendasi bahwa perlu disusun 

suatu model tata kelola arsip dinamis berbasis teknologi informasi yag 

mampu menjawab permasalahan ketiadaan standar dan pedoman dalam 

penerapan electronic records management oleh Pemerintah Daerah, 

khususnya Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 

Penelitian keempat yaitu penelitian oleh Andi Bachtiar yang 

berjudul “Implementasi Permendagri Nomor 39 Tahun 2005 tentang 
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Manajemen Kearsipan di Daerah pada Badan Arsip dan Perpustakaan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”.13 Rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu (1) Bagaimana Implementasi manajemen kearsipan pada Badan 

Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan 

Permendagri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Manajemen Kearsipan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi manajemen 

kearsipan pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Propinsi Sulawesi 

Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2005 tentang 

Manajemen Kearsipan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

Implementasi manajemen kearsipan di Badan Arsip dan Perpustakaan 

Daerah Propinsi Sulawesi Selatan belum terlaksana secara maksimal 

karena dipengaruhi beberapa hal antara lain: persepsi staf/pegawai 

terhadap arsip sangat rendah, pengetahuan dan pemahaman arsip sangat 

kurang, kualitas dan jumlah petugas arsip belum memadai, kesadaran akan 

arti pentingnya arsip masih rendah, serta anggaran yang tersedia untuk 

arsip sangat kecil sehingga sarana prasarana tidak dapat terpenuhi sesuai 

standar yang berlaku. Peneliti tulisan ini merekomendasikan untuk 

mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman staf atau pegawai terhadap arsip, 

meningkatkan kualitas dan jumlah petugas agar lebih memadai, 

meningkatkan persepsi dan kesadaran akan pentingnya arsip serta 

                                                           
13Andi Bachtiar, Implementasi Permendagri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Manajemen 

Kearsipan di Daerah pada Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 

Tesis, (Yogyakarta: UGM, 2009). 
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meningkatkan sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar yang 

berlaku. 

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara keempat 

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat 

ini. Persamaan keempat penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis 

saat ini yaitu pada metode penelitian yang di pakai yaitu metode 

kualitatifdan subjek penelitian yaitu arsip. Sedangkan perbedaan antara 

empat penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terdapat pada 

lokasi penelitian, rumusan masalah, hasil penelitian dan rekomendasi atau 

saran dari penulis. 

Penulis memilih IVAA Yogyakarta yang merupakan lembaga 

kearsipan independen dengan koleksi arsip khusus bidang seni, terutama 

seni rupa sebagai lokasi penelitian, berbeda dengan lokasi penelitian 

dengan empat penelitian sebelumnya yang merupakan lembaga kearsipan 

pemerintahan dengan koleksi arsip berupa data atau  dokumen. Sebagai 

lembaga kearsipan independen yang memiliki koleksi khusus bidang seni 

budaya terutama seni visual, IVAA Yogyakarta banyak menciptakan dan 

menerima data dan informasi dalam berbagai format dan bentuk, baik 

tercetak maupun digital, termasuk di antaranya karya seni visual, baik dari 

masyarakat umum, seniman, peneliti maupun lembaga atau organisasi, 

maupun pihak-pihak lain. 

Berbagai data dan informasi baik berupa karya seni visual dari 

proses kreatif para seniman serta analisis karya-karya yang dihasilkan oleh 
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pelaku dan penggiat seni di Yogyakarta setiap tahunnya selalu 

menghasilkan karya baru dengan jumlah yang sangat banyak. 

Keunikan karya seni rupa sebagai arsip, terutama yang memiliki 

wujud dua atau tiga dimensi, menyebabkan cara pengelolaan yang berbeda 

dengan arsip lainnya dalam bentuk tercetak. Karya seni rupa memiliki sifat 

mengandung sangat sedikit informasi sehingga apabila tidak diberi 

diskripsi akan sangat sulit memahami apa maksud dari karya seni rupa 

tersebut. Sehingga diperlukan arsiparis khusus yang bertugas mengolah 

arsip seni, sehingga siap dilayankan kepada pengguna. 

Selain itu, diperlukan juga suatu pedoman yang akan digunakan 

untuk manajemen seluruh koleksi. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan 

arsiparis dalam memanajemen arsip seni sebagai koleksi arsip di lembaga 

kearsipan. Sampai saat ini, belum ada pedoman baku yang menjelaskan 

secara rinci bagaimana pengelolaan bahan arsip non cetak dalam bentuk 

karya seni rupa, khususnya karya seni visual. 

Dari keunikan lokasi penelitian ini, penulis merumuskan 

permasalahan yang berbeda dengan empat penelitian sebelumnya yang 

semuanya merumuskan permasalahan tentang kearsipan dilembaga 

pemerintahan. Penulis merumuskan permasalahan terkait dengan ada atau 

tidaknya kesenjangan antara standar yang ada dengan yang digunakan 

IVAA dalam memanajemen arsipnya, manajemen arsip di IVAA itu 

sendiri, akses pengguna terhadap arsip IVAA, dan permasalahan yang di 
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hadapi IVAA dalam manajemen arsipnya yang merupakan arsip seni rupa 

khususnya arsip seni rupa dalam format elektronik. 

Hasil penelitian dari empat peneliti sebelumnya merupakan hasil 

analisis penulis setelah melakukan penelitian, yang masing-masing 

terdapat keunikan tersendiri. Hasil penelitian yang dilakukan penulis saat 

ini pun memiliki keunikan tersendiri, yaitu pengetahuan tentang standar 

kearsipan di lingkungan lembaga kearsipan independen dengan fokus 

kearsipan bidang seni rupa dalam format elektronik, manajemen arsip seni 

rupa elektronik, dan masalah-masalah yang dihadapi dalam manajemen 

arsip seni rupa dalam format elektronik. 

Berikut tabel komparasi kajian pustaka dari empat peneliti 

sebelumnya yang digunakan penulis sebagai kajian pustaka: 
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Tabel 1 : Tabel Komparasi Dari Empat Penelitian Sebelumnya 

No Nama Rumusan Masalah Tujuan Penulisan 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian Rekomendasi/Saran 

1. Margaret

ha Sri 

Udari 

(1) Bagaimana 

peranan Pusat Arsip 

Unika Atma Jaya di 

dalam meningkatkan 

pengelolaan 

dokumen kearsipan 

di unit-unit kerja di 

lingkungan Unika 

Atma Jaya? 

(2) Apa 

kendala dalam 

memanfaatkan 

keberadaan Pusat 

Arsip Unika Atma 

Jaya dalam 

meningkatkan 

pengelolaan 

dokumen kearsipan 

di unit kerja 

lingkungan Unika 

Atma Jaya? 

Mengidentifikasi 

peranan pusat arsip 

di lingkungan Unika 

Atma Jaya dalam 

rangka 

meningkatkan 

pengelolaan arsip 

dilingkungan 

akademik dan 

mendapatkan 

pemahaman atas 

hambatan dalam 

pemanfaatan Pusat 

Arsip dalam 

meningkatkan 

pengelolaan arsip di 

unit kerja 

lingkungan Unika 

Atma Jaya 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

desain 

deskriptif 

(1) peranan pusat Arsip Unika Atma 

Jaya dalam pengelolaan arsip di unit-

unit kerja di lingkungan Unika Atma 

Jaya yaitu untuk menunjang kegiatan 

tri dharma perguruan tinggi, untuk 

kepentingan akuntabilitas kegiatan 

dan transaksi, menunjang kepatuhan 

terhadap peraturan pemerintah, 

yayasan dan universitas serta 

berbagai standar baik nasional 

maupun internasional juga 

menunjang kegiatan akreditasi, audit, 

keuangan, pajak serta hukum dan 

tertib administrasi dan operasional 

universitas. 

(2) pusat arsip membantu 

memudahkan temu kembali 

informasi serta sebagai wadah 

penympanan arsip dinamis inaktif 

dan statis karena cukup cepat dan 

lengkap. 

(3) Mengurangi salah penyimpanan 

atau pemusnahan oleh orang yang 

tidak berhak dan efisiensi tempat 

penyimpanan arsip. 

(4) berperan memenuhi ekspektasi 

para pemangku kepentingan, 

(1) Pusat arsip perlu 

disahkan/dilegalkan 

pendiriannya, masuk di 

dalam struktur organisasi, 

dan mempunyai tugas pokok 

dan fungsinya mendukung 

tercapainya visi, misi, dan 

tujuan universitas. 

(2) penyediaan ruangan yang 

memadai 
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universitas, yayasan, kopertis dan 

berbagai pihak yang terkait. 

2.  Nita 

Ismayati 

Seberapa jauh 

Universitas X telah 

melakukan 

pengelolaan arsip 

vitalnya 

mengetahui 

pengelolaan arsip 

vital, 

mengidentifikasi 

jenis arsip vital, 

menganalisa kriteria 

arsip vital dan 

merencanakan 

program arsip vital 

di Universitas X 

metode 

kualitatif 

dengan 

pendekatan 

studi kasus 

(1) kegiatan identifikasi arsip yang 

diterima dan dihasilkan oleh unit-unit 

kerja  belum dilakukan secara 

menyeluruh. 

(2) belum dilakukan standardisasi 

dalam desain media rekam informasi 

vital. 

(3) pembatasan akses terhadap arsip 

vital belum memiliki keseragaman 

peraturan. 

(4) prosedur pengelolaan arsip belum 

menggambarkan prosedur 

pengelolaan arsip yang dibutuhkan. 

(5) belum dilakukan penyimpanan 

arsip vital yang sesuai standar. 

(6) Belum pernah dilakukan 

penyusutan arsip kecuali terhadap 

arsip yang rusak. 

(1) Pembuatan program arsip 

vital sebagai usaha 

perlindugan dan 

penyelamatan arsip vital 

Universitas X sekaligus 

sebagai bentuk pelaksanaan 

kewajiban dalam 

melaksanakan undang-

undang dan bukti 

pertanggungjawaban 

akuntabilitas kinerja 

universitas kepada 

masyarakat. 

(2) pedirian Arsip Perguruan 

Tinggi sebagai tempat 

simpan arsip vital sekaligus 

tempat penelitian, 

pengembangan ilmu 

pengetahuan baik bagi 

sivitas akademika maupun 

masyarakat umum. 

3.  Eka 

Iman 

Prabawa 

(1) Belum 

adanya regulasi 

peraturan 

pemerintah dan 

pedoman 

operasional baik 

Penyusunan model 

tata kelola arsip 

berbasis teknologi 

informasi 

acuan 

standar ISO 

15489, 

Moreq, dan 

praktek 

terbaik (best 

(1) Model tata kelola yang 

disusun terdiri dari standar ruang 

lingkup pengaturan umum, kebijakan 

dan tanggungjawab, desain dan 

implementasi records, proses dan 

pengendalian records, monitoring dan 

perlu disusun suatu model 

tata kelola arsip dinamis 

berbasis teknologi informasi 

yag mampu menjawab 

permasalahan ketiadaan 

standar dan pedoman dalam 
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dalam lingkup 

nasional maupun 

lokal yang mengatur 

tata kelola arsip 

berbasis teknologi 

informasi. 

(2) Keterbatasa

n literatur kearsipan 

modern tentang 

manajemen arsip 

elektronik/digital di 

Indonesia 

practise) audit, dan pelatihan 

(2) pedoman manual tata kelola 

dan pembangunan software aplikasi 

tata kelola arsip dinamis 

elektronik/digital. 

 

penerapan 

electronicrecordsmanageme

n oleh Pemerintah Daerah, 

khususnya Unit Kearsipan 

Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan 

4.  Andi 

Bachtiar 

Implementasi 

manajemen 

kearsipan pada 

Badan Arsip dan 

Perpustakaan 

Daerah Propinsi 

Sulawesi Selatan 

berdasarkan 

Permendagri Nomor 

39 Tahun 2005 

tentang Manajemen 

Kearsipan 

 

Mengetahui 

implementasi 

kearsipan pada 

Badan Arsip dan 

Perpustakaan 

Daerah Propinsi 

Sulawesi Selatan 

berdasarkan 

Permendagri Nomor 

39 Tahun 2005 

tentang Manajemen 

Kearsipan 

Metode 

deskriptif 

kualitatif 

pendekatan 

studi kasus 

Implementasi manajemen kearsipan 

di Badan Arsip dan Perpustakaan 

Daerah Propinsi Sulawesi Selatan 

belum terlaksana secara maksimal 

karena dipengaruhi beberapa hal 

antara lain ; persepsi staf/pegawai 

terhadap arsip sangat rendah, 

pengetahuan dan pemahaman arsip 

sangat kurang, kualitas dan jumlah 

petugas arsip belum memadai, 

kesadaran akan arti pentingnya arsip 

masih rendah, serta anggaran yang 

tersedia untuk arsip sangat kecil 

sehingga sarana prasarana tidak dapat 

terpenuhi sesuai standar yang 

berlaku. 

mengatasi berbagai 

permasalahan tersebut 

dengan meningkatkan 

pengetahuan dan 

pemahaman staf/pegawai 

terhadap arsip, 

meningkatkan kualitas dan 

jumlah petugas agar lebih 

memadai, meningkatkan 

persepsi dan kesadaran akan 

pentingnya arsip serta 

meningkatkan sarana dan 

prasarana agar sesuai dengan 

standar yang berlaku. 

Sumber : Analisis data dari empat penelitian sebelumnya
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E. Landasan teori 

1. Arsip 

Arsip menurut Undang-Undang no 7 tahun 1971 tentang ketentuan-

ketentuan pokok kearsipan, pasal 1 yaitu: 

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga 

negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun 

baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta 

dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 

tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan 

kebangsaan. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 

2 disebutkan bahwa: 

“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, pemeritah daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”14 

 

                                                           
14Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Pasal 1 ayat 2 tentang kearsipan. Diunduh dari 

http://arsip.ugm.ac.id/web/download/1712091135UU43-2009ttgKearsipan.pdf, pada 15 Desember 

2016. 

http://arsip.ugm.ac.id/web/download/1712091135UU43-2009ttgKearsipan.pdf
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Sedangkan menurut ISO 15489-1 (Record Management-Part 1: 

General) arsip diartikan sebagai informasi yang diciptakan, diterima dan 

disimpan sebagai bukti dan informasi oleh suatu organisasi atau seseorang, 

dalam rangka memenuhi kewajiban hukumnya atau dalam rangka 

transaksi bisnis.15 Barthos juga mendefinisikan arsip sebagai catatan 

tertulis dalam bentuk gambar maupun bagan yang memuat berbagai  

keterangan mengenai subjek ataupun peristiwa yang dibuat oleh seseorang 

untuk membantu daya ingatnya.16 

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

arsip adalah segala bentuk informasi yang dibuat, diterima dan disimpan 

oleh seseorang/lembaga/organisasi yang memiliki nilai guna sesuai 

kebutuhan seseorang yang mengaksesnya. 

Suatu arsip dapat berfungsi jika memiliki beberapa karakteristik 

sesuai dengan tujuan diciptakannya arsip. Beberapa karakteristik tersebut 

yaitu: 

a. Otentik 

Arsip yang terjamin kesesuaian komponen pembentuknya dengan 

konteks, isi dan struktur seperti saat arsip tersebut pertama kali 

diciptakan bisa disebut sebagai arsip yang otentik.17 Secara teknis, 

arsip yang otentik dapat dibuktikan bahwa secara efektif telah menjadi 

                                                           
15International Organization for Standardization. (2001). ISO/TR 15489-1:2001 (E): 

Information and Documentation-record Management, Part 1: General, 1st Edition, Geneva. Dikutip 

oleh Muhammad Rustam dalam Pengelolaan Arsip Elektronik, (Tangerang Selatan: Universitas 

Terbuka, 2014), 1.7. 
16Basir Bartos, Manajemen Kearsipan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 1. 
17Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik... 1.7. 
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arsip sesuai dengan tujuannya tercipta, dikirim atau diciptakan oleh 

seseorang yang memang telah mengirim atau menciptakannya dan 

dikirim atau diciptakan pada waktu yang memang pada waktu itu 

pengiriman dan penciptaan arsip sedang berlangsung.  

b. Andal 

Arsip yang isinya dapat dipercaya sebagai representasi suatu data, 

transaksi, tindakan, kegiatan atau fungsi secara akurat dan lengkap 

merupakan arsip yang andal.18 Keandalan arsip dapat ditentukan dari 

beberapa hal seperti kesesuaian proses penciptaan arsip dengan 

prosedur yang berlaku, kelengkapan susunan dan bentuk arsip serta 

kewenangan yang dimiliki pembuat arsip. 

c. Utuh 

Arsip yang susunan dan bentuknya tidak mengalami perubahan 

disebut sebagai arsip yang utuh.19 Keutuhan arsip ini tergantung dari 

prosedur pengelolaan, penggunaan, pengamanan dan pengaturan akses 

arsip yang diciptakan tersebut, apakah bentuk dan susunannya 

mengalami perubahan atau tidak. 

d. Dapat digunakan 

Arsip yang dapat ditemukan kembali, diambil, disajikan dan 

dipahami di lokasi penyimpanan arsip merupakan arsip yang dapat 

digunakan.20  Ketergunaan atau penggunaan arsip ini tergantung pada 

kualitas hubungan arsip dengan konteksnya dan kualitas susunan dan 

                                                           
18Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik... 1.7. 
19Ibid. 
20Ibid. 
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bentuk arsip tersebut, sehingga arsip dapat ditemu kembali, diambil, 

disajikan dan dipahami oleh pengguna. 

2. Arsip Elektronik 

Arsip elektronik menurut Digital Recordkeeping Guidelines-

Exposure Draft-May 2004 adalah arsip yang diciptakan, dikomunikasikan 

dan disimpan dengan menggunakan teknologi komputer, yang dapat 

diciptakan secara langsung menggunakan teknologi komputer 

(borndigital), maupun dalam bentuk yang telah dikonversikan ke format 

digital dari format aslinya (seperti hasil scan dokumen kertas).21 

Arsip elektronik memiliki arti hampir sama dengan arsip digital, 

yaitu catatan yang tersedia dalam bentuk biner dan untuk membacanya 

diperlukan peralatan seperti perangkat lunak dan perangkat keras 

komputer.22 

“An electronic record is a record that can be manipulated, 

transmitted or processed by a computer.  It is written on 

magnetic or optical medium (including magnetic tapes, 

cassettes, CD-ROMs, hard disks and diskettes), recorded in 

binary code accessed using computer software and 

hardware, and easily manipulated (that is, updated, deleted 

and so on).”23 

   

                                                           
21United Nations Archives and Records Management Section. (2004). ARMS Standard on 

Recordkeeping Metadata, Final Draft. New York 

(https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/files/Standards/ARMS_Standard_Recordkeepin

g_Metadata_Final.pdf). 
22State Records Office of Western Australia, State Records Office Guideline: Management 

of Digital Records, Version 2-january 2015, 2. 
23International Records Management Trust, Managing Electronic Records, (London: 

International Records Management Trust, 1999), 13. 

https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/files/Standards/ARMS_Standard_Recordkeeping_Metadata_Final.pdf
https://archives.un.org/sites/archives.un.org/files/files/Standards/ARMS_Standard_Recordkeeping_Metadata_Final.pdf
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Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arsip 

elektronik adalah arsip yang disimpan atau diciptakan serta digunakan 

dengan menggunakan media tertentu yang untuk mengaksesnya harus 

menggunakan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak. 

Agar memiliki nilai kebuktian, arsip elektronik harus memiliki isi, 

konteks, dan struktur: 

a. Memiliki isi informasi yang, dan akan terus menjadi suatu refleksi 

yang tepat mengenai apa yang terjadi pada suatu waktu tertentu 

b. Dapat ditempatkan dalam konteks sehingga lingkungan penciptaan dan 

penggunaanya dapat dipahami dalam kaitan dengan isi informasinya 

c. Dapat direkonstruksi secara elektronik bilamana diperlukan, sehingga 

setiap bagian komponen disatukan membentuk kesatuan yang utuh dan 

dipresentasikan dengan cara yang dapat dimengerti.24 

Dalam ISO Standard, ada 3 prinsip yang harus ada dalam manajemen 

arsip: 

a. Arsip dibuat, diterima dan digunakan dalam pelaksanaan aktivitas 

bisnis. Untuk mendukung keberlangsungan bisnis, kepatuhan terhadap 

peraturan yang ada, organisasi harus menciptakan dan memelihara 

arsip yang otentik, reliabel dan dapat digunakan, serta melindungi 

integritas arsip tersebut sepanjang diperlukan. 

                                                           
24Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik..., 1.10. 
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b. Aturan-aturan bagi penciptaan dan pengkapturan arsip dan metadata 

harus dipadukan ke dalam prosedur-prosedur yang mengatur semua 

proses bisnis yang membutuhkan bukti bagi aktivitasnya. 

c. Perencanaan keberlangsungan bisnis dan langkah-langkah kontigensi 

harus menjamin bahwa arsip-arsip yang vital bagi berjalannya fungsi 

organisasi di identifikasi sebagai bagian dari analisis resiko dan 

dilindungi serta dapat dipulihkan bila diperlukan.25 

Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam manajemen arsip elektronik 

hampir sama dengan prinsip-prinsip dalam manajemen arsip konvensional 

yaitu arsip yang diciptakan atau disimpan harus otentik, reliabel dan dapat 

digunakan serta terjaga integritasnya. 

3. Standar Dalam Kearsipan 

Standar merupakan sesuatu yang diberlakukan sebagai acuan atau 

pedoman atau suatu spesifikasi teknis dalam melakukan suatu kegiatan 

tertentu berdasarkan konsensus atau kesepakatan semua pihak yang terkait 

dengan syarat-syarat tertentu. Konsensus atau kesepakatan yang ada telah 

didokumentasikan dan di dalamnya memuat mengenai spesifikasi teknis 

dan kriteria yang akurat dan digunakan sebagai peraturan. Sedangkan yang 

dimaksud dengan syarat-syarat yaitu terkait dengan masalah keamanan, 

kesehatan, keselamatan, lingkungan, perkembangan masa kini dan 

                                                           
25International Organization for Standardization. (2001). ISO/TR 15489-1:2001 (E): 

Information and Documentation-record Management, Part 1: General, 1st Edition, Geneva. Dikutip 

oleh Muhammad Rustam dalam Pengelolaan Arsip Elektronik, (Tangerang Selatan: Universitas 

Terbuka, 2014), 1.19. 
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mendatang serta perkembangan IPTEK agar mendapatkan manfaat yang 

semaksimal mungkin.26 

Munurut BSN atau Badan Standardisasi Nasional, standar adalah 

dokumen yang berisi ketentuan teknis dari suatu kegiatan dan hasilnya 

dirumuskan secara konsensus dan ditetapkan instansi terkait untuk 

mencapai tujuan keteraturan optimal.27 

Tujuan adanya standar menurut Mc Leod yang dikutip oleh ANRI  

yaitu: 

a. Peningkatan mutu dan kesesuaian produk, 

b. Menjamin kesehatan, keamanan dan perlindungan bagi 

pengelolanya, 

c. Penyederhanaan perancangan produk, 

d. Peningkatan efisiensi dan kemudahan dalam pemeliharaan.28 

Berdasarkan penyataan tersebut yang dimaksud dengan standar 

yaitusesuatu yang dijadikan pedoman dan dituangkan dalam dokumen 

tertulis berisi aturan-aturan yang menunjukkan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi agar produk yang diberikan terjamin mutunya serta memberikan 

keamanan dan kemudahanbaik untuk pengelola maupun penggunanya. 

                                                           
26ANRI, Laporan  Pengkajian Standardisasi Prasarana Dan Sarana Kearsipan Dalam 

Rangka Mendukung Penyelenggaraan Kearsipan Pada Lembaga Kearsipan Daerah, ( ttp: ANRI, 

2011), 15. 
27BSN, “Peraturan Kepala Bdan Standardisasi Nasional Nomor 135/PER/BSN/12/2010 

Tentang Sistem Standardisasi Nasional”, Diunduh dari 

http://www.bsn.go.id/uploads/download/ssn_Tahun2010_Bab_1_sd_bab_31.pdf. 
28ANRI, Laporan  Pengkajian Standardisasi..., 15. 
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Dalam kancah internasional, standar ditetapkan oleh asosiasi 

global, yaitu badan-badan standardisasi nasional dan pihak Non 

Goverment Oganization (NGO) yang kemudian menghasilkan kesepakatan 

internasional dan dipublikasikan menjadi standar di tingkat internasional. 

Terkait dengan kearsipan, terdapat International Council of 

Archive (ICA) sebagai organisasi kearsipan tingkat internasional yang 

telah mengeluarkan beberapa standar dan panduan untuk manajemen 

kearsipan dengan berbagai format, di antaranya dalam format elektronik 

serta berbagai panduan lainnya tentang kearsipan. Beberapa di antaranya 

yaitu standar yang telah dikeluarkan oleh International Standart 

Organizations (ISO) yaitu ISO 15489-1:2001 tentang Information and 

Documentation-Records Management. 

Standar kearsipan yang telah dikeluarkan oleh International 

Standart Organizations (ISO) ini memuat pedoman pengelolaan arsip agar 

persyaratan yang dituntut sistem mutu dapat terpenuhi. Dalam kearsipan, 

persyaratan mutu yang harus dipenuhi yaitu authenticity atau keotentikan 

arsip, reliability atau ke-reliabilitas-an arsip, integrity atau ke-integritas-an 

arsip, dan useability atau nilai ketergunaan arsip. 

Penulis mencoba menerjemahkan tabel dari beberapa rekomendasi 

format arsip tersebut. Berikut tabel beberapa rekomendasi standar untuk 

tipe-tipe data yang berbeda: 
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Tabel 2: Tabel Standar Untuk Tipe Data Yang Berbeda-Beda 

Tipe Data 
Rekomendasi 

Standar 
Keterangan 

Character sets ISO/IEC 8859-1 

(ISO = International 

Standards 

Organisation) 

Untuk negara-negara Eropa Barat 

kemungkinan lain adalah Unicode 

(ISO / IEC 10646) jika rangkaian 

karakter lain yang diperlukan. 

Teks terstruktur SGML  

Bitmap graphics JPEG  

Faks ITU-T Group 3 

(ITU = International 

Telecommunications 

Union) 

 

Vector graphics CGM  

Audio and video MPEG II  

CAD/CAM STEP  

Akuntansi/ 

invoice 

EDIFACT  

File database 

lainnya 

Flat file, comma 

separator 

Tidak ada standar format database. 

Flat file memungkinkan pelestarian 

jangka panjang jika struktur 

database didokumentasikan dengan 

baik. 

Enkripsi file 

program 

RSA (sumber atau PC 

versi yang kompatibel) 

Tidak ada standar, ada untuk 

program kompilasi. Java byte code, 

yang merupakan platform 

independen dapat membantu untuk 

pelestarian jangka panjang aplikasi 

Java. 

Media 

penyimpanan 

jangka panjang 

DVD Media yang agak baru, 

kemungkinan harus digunakan 

secara luas dalam waktu dekat. 

Kapasitas yang besar dan 

kemudahan penggunaan dapat 

membantu dalam membuat media 

DVD untuk arsip. Beberapa 

organisasi telah membuat pilihan 

mereka sendiri untuk media 

tersebut. Disarankan untuk memilih 

salah satu media atau satu set yang 

sangat kecil untuk memfasilitasi 

penggunaan masa depan. 

Sumber: International Records Management Trust, Managing Electronic 

Records, (London: International Records Management Trust, 1999), 33 
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Di Indonesia sendiri terdapat berbagai lembaga kearsipan yang 

berdiri, baik yang melekat pada lembaga induk atau penciptanya, maupun 

lembaga kearsipan independen yang berdiri secara mandiri dan 

menyimpan arsip dari berbagai lembaga dengan subjek-subjek yang 

heterogen, salah satunya yaitu lembaga kearsipan independen Indonesian 

Visual Art Archive Yogyakarta atau disingkat IVAA. 

Namun, belum terdapat standar yang secara khusus membahas 

peraturan-peraturan tentang arsip elektronik yang dapat dijadikan 

pedoman oleh para pengelola arsip. Arsip nasional Republik Indonesia 

atau disingkat ANRI, sebagai lembaga kearsipan tertinggi di Indonesia dan 

memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pembuat pedoman tentang 

kearsipan ditingkat nasional, dalam hal ini belum mengeluarkan peraturan 

khusus tentang arsip elektronik. Beberapa peraturan yang bisa dijadikan 

pedoman tentang arsip elektronik di antaranya sebagai berikut: 

a. UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik. 

b. UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

c. UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

d. UU RI No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. 

e. Keputusan Presiden RI No 105 tahun 2004 tentang Pengelolaan 

Arsip Statis 
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f. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

g. PP No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip 

h. PP No. 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen 

Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm Atau Media Lainnya Dan 

Legalisasi. 

i. Peraturan Kepala ANRI No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Kebijakan Umum Pengelolaan Arsip Elektronik 

j. Peraturan Kepala ANRI No. 16 tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengelolaan Arsip Kartografi Dan Kearsitekturan. 

k. Peraturan Kepala ANRI No. 19 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Klasifikasi Arsip. 

l. Peraturan Kepala ANRI No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Autentikasi Arsip Elektronik. 

4. Manajemen Arsip 

Manajemen arsip diartikan sebagai hal hal yang berkaitan khusus 

dengan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, 

pelatihan, dan pengontrolan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 

pengelolaan arsip sepanjang hidupnya.29 Menurut Sulistyo-Basuki, 

manajemen arsip jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 

tata arsip dinamis yang berarti penyusunan dan penyediaan bukti transaksi 

                                                           
29State Records Department of General Services, Electronic Records Managemnet 

Handbook, State of California, 2002 



36 
 

 

bisnis yang lengkap, tepat dan handal yang berbentuk informasi yang 

terekam.30 

Sedangkan menurut ISO 15489-1 (Records Management-Part 1: 

General) mengartikan management arsip sebagai : 

“field of management responsible for the efficiet and 

systematic control of the creation, receipt, maintenance, use 

and dispotition of records, including processes for capturing 

and maintaining evidence of and informationabout business 

activities and transactions in the form of record”31 

 

Yang berarti bahwa manajemen arsip bertanggungjawab terhadap 

pelaksanaan kontrol yang efisien dan sistematis terhadap pembuatan, 

penerimaan, penyimpanan, penggunaan dan disposisi arsip, termasuk 

proses-proses untuk penangkapan dan pemeliharaan bukti dan informasi 

aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi bisnis. 

Dari beberapa pengertian tersebut, jika disederhanakan, 

manajemen arsip bisa berarti menciptakan sebuah sistem untuk mengelola 

arsip mulai dari tahap penciptaan arsip sampai tahap pemusnahan arsip 

agar terlaksana seefektif mungkin. 

Ada 2 jenis pendekatan dalam manajemen arsip yang bisa digunakan 

untuk mengelola arsip: 

                                                           
30Sulistro-Basuki, ManajemenArsip Dinamis, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,  2003), 

15 
31International Organization for Standardization. (2001). ISO/TR 15489-1:2001 (E): 

Information and Documentation-record Management, Part 1: General, 1st Edition, Geneva. Dikutip 

oleh Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik, (Tangerang Selatan: Universitas 

Terbuka, 2014), 1.16. 



37 
 

 

a. Pendekatan Daur Hidup Arsip 

Selama beberapa waktu pendekatan manajemen arsip dengan 

metode daur hidup arsip banyak dipraktikkan di dunia internasional. 

Secara umum dapat di definisikan bahwa dengan metode ini, arsip 

menjalani fase secara berurutan mulai dari penciptaan, pemeliharaan 

dan penggunaan, penilaian untuk  disimpan atau dimusnahkan maupun 

diserahkan kepada pihak lain berdasarkan aturan yang telah ditetapkan 

pemerintah baik nilai finansial, legal, kultural maupun historikal arsip 

tersebut.32 

Menurut Caroline, konsep daur hidup didasarkan atas dugaan 

bahwa arsip dinamis memiliki kehidupan, seperti makhluk hidup yang 

mengalami kelahiran, dewasa dan kematian.33 Sedangkan Elisabet dan 

Geoffrey menyatakan bahwa pendekatan ini terlalu fokus pada arsip 

sebagai sebuah kesatuan yang ada fisiknya, sedangkan arsip elektronik 

lebih fokus kepada logika daripada struktur fisiknya.34 

Fase ini akan membentuk sebuah aktivitas dari awal arsip ini 

diciptakan sampai arsip ini dinilai untuk dimusnahkan atau menjadi 

arsip statis yang akan berguna untuk jangka panjang dan dipelihara 

agar dapat digunakan oleh masyarakat. Namun pendekatan ini hanya 

sesuai digunakan untuk arsip berbasis kertas. Karena arsip dalam 

                                                           
32Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik... 1.20. 
33Caroline Wiliams, Managing Archives: Foundations, Principles and Practice, (Oxford: 

Chandos Publishing Limited, 2006), 10-13. 
34Elisabeth Shepherd dan Geoffrey Yeo, Managing Records-A Handbook of Principles and 

Practice,(London: Facet Publishing, 2005), 7-8. 
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bentuk elektronik memiliki kecenderungan untuk dapat dipindahkan, 

dimodifikasi dan bahkan dimusnahkan tidak sesuai dengan prosedur 

dan hukum oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Medium arsip 

elektronik akan berbentuk maya dan tersimpan dalam perangkat 

elektronik dalam bentuk binary digit dan tersimpan secara acak 

sebelum ditemu kembali. Sedangkan pada arsip kertas, informasi yang 

terekam dapat mengalami siklus hidupnya dan tidak mungkin 

informasi keluar dari mediumnya (kertas). 

b. Pendekatan Records Continum 

Dalam Australian standard AS 3490-1996 istilah records continum 

didefinisikan sebagai: 

“...the whole extent of a record’s existence. Refers to a 

consistent and coherent regimme of management processes 

from the time of the creation of records (and before creation, 

in the design of recordkeeping system), through to the 

preservation and use of records as archives”35 

 

Pendekatan daur hidup arsip tidak mengharuskan adanya sebuah 

sistem  untuk pengkapturan arsip dengan nilai jangka panjang. Padahal 

dalam arsip elektronik hal ini sangat penting mengingat banyaknya 

arsip yang tercipta dalam format elektronik saat ini. 

Record continum melihat arsip dalam empat dimensi: 

 

                                                           
35ISO 3490-1996, dikutip oleh Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik, 

(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), 1.22. 
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1) Penciptaan dokumen-isi 

2) Penciptaan data kontekstual dan struktural-penciptaan metadata 

yaitu data tentang data atau data yang menunjukan konteks, 

struktur, bentuk dan relasinya dengan arsip-arsip yang lain. 

3) Pengkapturan ke dalam memori korporasi-input ke dalam 

sistem pengelolaan arsip yang resmi. 

4) Pengkapturan kedalam memori masyarakat atau memori 

kolektif seperti penyerahan ke badan arsip nasional agar dapat 

diakses oleh masyarakat.36 

Dari beberapa konsep daur hidup arsip ini, Mustari 

menyederhanakannya menjadi tiga fase, yaitu fase penciptaan arsip, fase 

penggunaan arsip, dan fase pemeliharaan arsip.37 

Pendekatan ini merupakan alternatif untuk manajemen arsip yang 

bisa digunakan untuk berbagai format, baik konvensional maupun 

elektronik. Pendekatan ini memandang manajemen arsip sebagai sebuah 

proses yang terus berkelanjutan. Berbeda dengan model pendekatan daur 

hidup arsip yang memiliki tahap akhir kegiatan manajemen berupa 

kegiatan penilaian, penyusutan dan pemusnahan, dalam pendekatan 

records continum, kegiatan penilaian dan penyusutan bisa dilakukan kapan 

saja. 

 

                                                           
36Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik... 1.23. 
37Mustari Irawan, Perancangan Jadwal Retensi Arsip, (Tangerang: UT, t.t ) 1.9. 
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a. Sistem Manajemen Arsip Elektronik 

Beberapa istilah dalam kearsipan yang digunakan oleh setiap 

negara berbeda-beda. Beberapa sumber mendefinisikan Sistem 

manajemen arsip elektronik dari konsep record management system, 

record system dan ada juga yang menyatakan bahwa sistem 

manajemen arsip selain terdiri dari perangkat lunak juga merupakan 

sebuah kerangka kerja. 

Sistem manajemen arsip elektronik adalah sebuah sistem yang 

digunakan untuk mengelola arsip mulai dari penciptaan, penggunaan, 

pemeliharaan hingga disposisi arsip elektronik sebegai sebuah bukti 

dari suatu kegiatan bisnis. Sistem ini harus dapat mempertahankan 

kontekstual arsip sesuai dengan informasi atau metadata dan link 

antara arsip guna mendukung nilai arsip. Tujuan dari sistem 

mananjemen arsip elektronik adalah pengkapturan dan pengelolaan 

arsip digital.38 

Arsip Nasional Australia menyatakan bahwa Electronic Records 

Management System sebagai bagian dari BIS (Business Information 

Systems) yang dirancang untuk mengkaptur, mengelola penciptaan, 

penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip-arsip elektronik  

sebagai bukti dari suatu aktivitas bisnis.39 

                                                           
38ICA, 2008 dalam Pengelolaan Recod Elektronik Menggunakan Sistem Informasi 

Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP): Studi kasus di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung 

Dua, Risky Firlanda Putra, UI: 2013 
39Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik... 1, 13 
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Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem 

manajemen arsip elektronik merupakan sebuah sistem yang diciptakan 

dan digunakan untuk mengelola arsip mulai dari penciptaan, 

penggunaan, pemeliharaan hingga pemusnahan sebagai suatu bukti 

atas suatu kegiatan tanpa merusak atau menghilangkan nilai arsip 

tersebut 

b. Metadata 

Arti metadata tergantung pada konteks penggunaannya. Metadata 

dalam kearsipan berarti data yang menggambarkan konteks, konten 

dan struktur catatan yang harus diambil agar catatan mudah dipahami 

untuk mendukung manajemen arsip. 

Secara harfiah, metadata adalah data tentang data.40 Dalam konteks 

manajemen arsip, metadataadalah data atau informasi tentang catatan, 

misalnya, tentang konteks catatan penciptaan, sistem dan proses yang 

menghasilkan dan mengelola mereka, dan tentangkegiatan yang 

mendukung catatan. Metadata adalah perekat yang mengikat 

berbagaikomponen rekord bersama-sama dan berhubungan antara 

catatan satu dengan catatan lain yang relevan denganpemahaman dan 

penggunaannya.41 

                                                           
40Data merupakan bentuk jamak dari kata Latin 'datum'. Dalam penggunaan umum, kata 

'data' sering diperlakukan sebagai kata benda, seperti dalam 'data tidak mendukung teori'. Dalam 

modul ini, kata-kata 'data' dan 'metadata' diperlakukan bentuk jamak, seperti dalam 'metadata 

adalah lem mengikat catatan bersama-sama'. 
41ICA, Managing Metadata to Protect the Integrity of Records, (ttp.:ICA, 2016), 16. 
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Pada dasarnya proses pencatatan arsip harus memenuhi empat hal 

yaitu: 

a. Harus dapat diakses: arsip harus dapat dibaca oleh siapa saja yang 

memiliki hak akses yang memadai. 

b. Dapat dibaca untuk jangka panjang: arsip harus bisa di baca dalam 

waktu jangka panjang meskipun teknologi yang digunakan 

mungkin menjadi usang, arsip harus tetap bisa dibaca. 

c. Tidak boleh diubah: arsip hanya bisa di ubah oleh pihak yang 

berwenang. 

d. Arsip harus diklasifikasi: arsip harus disimpan dalam dengan 

subjek yang sama dengan arsip lainnya sehingga proses temu 

kembali menjadi mudah.42 

Metadata menjamin reliabilitas, otentisitas, ketergunaan dan 

integritas serta memungkinkan manajemen dan pemahaman terhadap 

objek informasi dalam berbagai bentuk fisik. Dalam pengelolaan arsip 

elektronik metadata harus menunjukan berbagai karakteristiknya yang 

sangat penting untuk menjamin nilai guna arsip bagi pencipta dan 

penggunanya. 

c. Penyimpanan Arsip Elektronik 

Agar informasi yang terkandung dalam arsip dapat disediakan, 

dipahami, dan digunakan maka arsip perlu untuk disimpan. Kondisi 

                                                           
42State Records Office of Western Australia, State Records Office Guideline: Management 

of Digital Records, Version 2-January 2015, 3 
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penyimpanan yang tepat akan menjamin perlindungan arsip, akses 

terhadap arsip dan proses pengelolaan arsip. Tujuan dibentuknya arsip, 

nilai arsip dan format fisik arsip akan menentukan fasilitas 

penyimpanan arsip tersebut. 

Sebuah organisasi dapat memberikan panduan tentang pengelolaan 

terkoordinasi dokumen dalam direktori dan file bersama, sehingga 

seseorang dapat langsung menghubungkan catatan ke fungsi tersebut. 

Perlindungan dan penghapusan dokumen elektronik juga harus 

diperhatikan. Keefektifan dan keefisienan menjadi tujuan utama 

adanya pengaturan, penanganan dan penyimpanan arsip, sehingga 

organisasi harus melakukan analisis terlebih dahulu sebelum memilih 

sistem penyimpanan yang akan digunakan. 

Pedoman penyimpanan arsip juga mencakup contoh konvensi 

penamaan untuk direktori, sub-direktori dan dokumen. Ketika 

mengembangkan sistem, hal pertama yang harus dipertimbangkan 

adalah sistem operasi dan kendala khususnya. Sebagian besar sistem 

operasi menyediakan nama terstruktur untuk direktori, sub-direktori 

dan file.43 

Penyimpanan arsip elektronik dapat dibedakan menjadi 3 cara, 

yaitu: 

 

 

                                                           
43International Records Management Trust, Managing Electronic Records, (London: 

International Records Management Trust, 1999), 70-71. 
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a. Online 

Pada umumnya arsip yang disimpan secara online merupakan 

arsip aktif sehingga harus bisa diakses secara cepat oleh 

penggunanya.44 Arsip yang disimpan dengan cara online ini 

biasanya disimpan dalam berbagai media seperti PC, hard drive dan 

mainframe. 

b. Offline 

Arsip yang disimpan secara online tidak dapat diakses oleh 

penggunanya secara langsung melalui jaringan yang ada.45 Arsip 

yang disimpan dengan cara offline ini biasanya disimpan dengan 

media simpan yang bisa lepas seperti VCD, CD, pita magnetik dan 

sebagainya. Arsip disimpan dengan cara ini biasanya untuk 

meminimalisir resiko terkena bencana dan karena penggunaannya 

yang tidak terlalu sering. 

c. Nearline 

Arsip yang disimpan secara nearline memungkinkan akses 

secara cepat karena terhubung dengan jaringan tanpa perlu bantuan 

dari manusia lain untuk mengakses fisiknya meskipun disimpan 

dalam media bisa lepas seperti CD.46 

Organisasi harus menentukan media penyimpanan arsip dengan 

mempertimbangkan kecepatan akses, kapasitas, usia pakai, daya 

                                                           
44Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik... 3.4. 
45Ibid. 
46Ibid. 
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tahan, keserbagunaan, portabilitas, kompatibilitas arsip serta biaya 

yang dibutuhkan organisasi.47 

Setiap organisasi harus membuat pedoman penyimpanan arsip 

yang sesuai dengan tujuan diciptakaannya arsip tersebut. Masing-

masing metode memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-

masing sehingga kemungkinan penggunaan beberapa metode untuk 

menutupi kekurangan metode lainnya dalam proses penyimpanan 

sangat dimungkinkan.  

d. Preservasi Arsip Elektronik 

Kebutuhan preservasi arsip dalam bentuk konvensional akan 

berbeda dengan arsip dalam bentuk elektronik. Arsip konvensional 

lebih menekankan pada ketentuan penyimpanan sedangkan pada arsip 

elektronik harus dipertimbangkan juga bentuk atau format arsip. 

Preservasi arsip elektronik bertujuan untuk melindungi otentisitas 

dan integritas arsip serta melestarikan aksesibilitas arsip elektronik.48 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan organisasi untuk kegiatan 

preservasi arsip elektronik. 

1) Migrasi 

Migrasi dapat diartikan sebagai pemindahan arsip dari satu 

format ke format lainnya atau dari satu sistem ke sistem 

                                                           
47Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik..., 3. 8. 
48Ibid, 3.56. 
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lainnya.49 Teknik ini merupakan teknik yang paling dikenal dan 

dianjurkan untuk dipakai di berbagai lembaga kearsipan. 

Namun teknik ini memiliki resiko terjadinya kehilangan 

kharakteristik arsip yang sangat penting untuk menilai 

keotentikan dan integritas arsip tersebut. 

2) Enkapsulasi 

Enkapsulasi merupakan teknik preservasi arsip dengan cara 

memaketkan informasi dengan arsip yang memadai sehingga 

seseorang akan dapat memperoleh arsip tersebut di masa 

mendatang sehingga diperlukan metadata untuk menjamin 

keteraksesan arsip dan keterjaminan arsip dapat dipahami oleh 

pengguna di masa mendatang.50 

Teknik ini memiliki resiko arsip yang telah di enkapsulasi 

akan berguna dimasa yang akan datang karena tidak mungkin 

dapat secara pasti menjamin informasi yang tepat untuk 

disimpan bersama arsip. 

3) Format Jangka Panjang 

Format jangka panjang dapat digunakan bersama dengan 

teknik migrasi dan enkapsulasi.51 Hal ini akan mengurangi 

resiko yang mungkin terjadi jika organisasi menggunakan 

kedua teknik tersebut untuk preservasi arsip. 

                                                           
49Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik..., 3.59. 
50Ibid, 3.61. 
51Ibid, 3.63. 
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Karena banyaknya standar yang ada di dunia, teknik ini 

memiliki resiko arsip akan hilang karena kemungkinan standar 

format tidak digunakan oleh suatu organisasi cukup besar. 

Sehingga arsip-arsip penting dan bernilai tinggi tidak dapat 

diakses kembali oleh suatu aplikasi tertentu. 

4) Emulasi 

Pada dasarnya emulsi hampir sama dengan enkapsulasi 

hanya saja paket informasi yang menyertai arsip disimpan 

dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang menciptakan 

dan mengelola arsip tersebut sehingga dimasa mendatang para 

dapat dibangun perangkat yang mengemulasi atau menyerupai 

perangkat yang digunakan saat ini.52 Namun untuk melakukan 

preservasi menggunakan teknik ini diperlukan biaya dan 

keaahlian karena kerumitannya. Selain itu penelitian juga 

diperlukan untuk menentukan perangkat yang diperlukan untuk 

masa yang akan datang. 

5) Konversi Ke Kertas atau Mikrofilm 

Konversi arsip dalam bentuk kertas atau mikrofilm 

bertujuan agar arsip dapat dimengerti dengan jelas.53 Namun 

teknik ini memiliki resiko yang cukup besar. Kemungkinan 

kehilangan keontetikan, kelengkapan, dan kereliabilitasan arsip 

semakin besar. Arsip dalam bentuk ini juga tidak dapat 

                                                           
52Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik... 3.64 
53Ibid, 3.65 
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diproses lagi menggunakan teknologi komputer sehingga arsip 

lebih sulit dikelola dan diakses. 

Dari berbagai teknik preservasi yang dapat digunakan organisasi 

dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut, tidak semuanya cocok 

untuk diterapkan dalam manajemen arsip sebuah organisasi. Arsiparis 

harus menilai teknik yang paling cocok diterapkan dalam organisasi 

sehingga nilai guna arsip tetap terjaga dan resiko arsip akan rusak atau 

hilangmenjadi minimalsehingga arsip dapat digunakan dimasa yang 

akan datang. 

e. Penyusutan Arsip Elektronik 

Menurut Laksmi, penyusutan adalah suatu tindakan yang diambil 

terkait dengan habisnya “masa simpan” arsip yang telah ditentukan 

oleh peraturan, perundang-undangan atau prosedur administratif.54 

Sedangkan ISO 15489-1 2001 mengartikan penyusutan sebagai proses 

yang berhubungan dengan pelaksanan retensi rekod, penghancuran, 

atau keputusan pemindahan rekod yang di dokumentasikan dalam 

aturan pemusnahan atau alat yang lain.55 

Dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 15 Tahun 2012 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Surat Elektronik Di Pencipta Arsip, 

dokumen elektronik harus dipelihara selama diperlukan dengan 

                                                           
54Laksmi, Fuad Gani, Budiantoro, Manajemen Perkantoran Modern. (Depok:FIB UI, 

2007), 233. 
55ISO 15489-1 2001. Information and Documentation-Records management part 1: 

General,  3 
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mempertimbangkan keterkaitan arsip dan hanya dapat dimusnahkan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.56 Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pemusnahan arsip 

dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku.  

Tujuan dari penyusutan arsip yaitu menghindari tercampurnya  

arsip-arsip aktif dengan arsip-arsip inaktif atau arsip bernilai penting 

dengan arsip tidak penting, memudahkan temu kembali arsip, 

menghemat biaya, mengatasi masalah penyimpanan, mengatasi 

masalah pemeliharaan arsip.57 Pada dasarnya, kegiatan penyusutan 

arsip dilakukan untuk mengatasi masalah penyimpanan dan 

pemeliharaan arsip.  

Dalam manajemen arsip elektronik, proses penyusutan arsip bisa 

dilakukan kapan saja, berbeda dengan manajemen arsip konvensional. 

Dalam manajemen arsip konvensional penyusutan dilakukan pada 

tahap akhir manajemen arsip. Kegiatan penyusutan ini dilakukan untuk 

mengurangi jumlah arsip untuk mendapatkan efisiensi dan 

penghematan ruangan, peralatan dan tenaga. Dalam tahap penyusutan, 

dilakukan penelitian atas arsip dan pembuatan jadwal retensinya.58 

                                                           
56Perka ANRI No. 15 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Surat 

Elektronik Di Pencipta Arsip. 
57Ig. Wursanto, Kearsipan (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 209. 
58Boedi Martono, Sistem Kearsipan Praktis: Penyusutan dan Pemeliharaan Arsip. (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan,1990), 13. 
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Dalam kearsipan konvensional, ada dua sistem retensi yang bisa 

digunakan, yaitu retensi berkelanjutan dan pemusnahan bentuk fisik 

arsip. Retensi berkelanjutan adalah strategi pemeliharaan untuk rekod 

yang dipilih berdasarkan kemampuan untuk mempertahankan 

kemudahan akses, keutuhan dan keaslian rekod serta evektivitas biaya 

rekod. Strategi retensi berkelanjutan ini mencakup penggandaan, 

perubahan bentuk dan migrasi rekod dengan memindahkan rekod dari 

satu format file ke format file lainnya yang lebih baru. Sedangkan 

pemusnahan bentuk fisik dipengaruhi metode yang sesuai dengan 

tingkat kerahasiaan rekod tersebut.59 

Dalam manajemen arsip elektronik, pedoman penyusutan arsip 

terdapat pada Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan dan Aturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 88 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke 

dalam Mikrofilm dan media lainnya, Peraturan Pemerintah No. 87 

Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan Pemusnahan Dokumen 

Perusahaan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan 

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2008. 

5. Masalah-Masalah Dalam Manajemen Arsip Elektronik 

Perkembangan teknologi yang juga berdampak pada arsip 

menimbulkan berbagai permasalahan baru baik terhadap arsip itu sendiri 

maupun pengelolaannya. Seperti perubahan media arsip yang dulunya 

                                                           
59Riyan Adi Putra, Penyusutan Arsip: Studi Kasus Di Pusat Administrasi Fakultas Teknik 

Universitas Indonesia, (Depok :UI, 2010), 36. 
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berupa media cetak menjadi elektronik yang menimbulkan masalah pada 

perubahan konsep arsip, maupun perubahan dalam pengelolaan arsip yang 

dulunya bersifat manual berubah bersifat elektronik atau digital. 

Menurut Skupsky (1999) yang dikutip oleh Badri, ada beberapa hal 

negatif yang dapat terjadi dalam manajemen arsip akibat adanya arsip 

elektronik, seperti peluang yang semakin besar untuk memanipulasi 

bahkan menghapus file oleh orang yang tidak berwenang, kesulitan dalam 

berbagi maupun akses dokumen karena ketersediaan jaringan dan 

kemungkinan rusaknya dokumen atau file akibat berbagai faktor seperti 

virus.60 

Sedangkan Harvey mengidentifikasi berbagai tantangan yang harus 

dihadapi yang mungkin bisa menjadi permasalahan dalam manajemen 

koleksi digital, yaitu usia media penyimpanan data yang tidak panjang 

misalnya dalam bentuk optikal disk yang hanya mampu bertahan kurang 

lebih 10 tahun, keusangan peralatan sehingga koleksi dalam bentuk digital 

harus dikonversikan atau dipindahkan kedalam format baru dan yang 

terakhir adalah keamanan informasi  terkait kemungkinan akses publik 

yang dapat dilakukan secara bebas.61 

Dari berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

hal yang mungkin menjadi masalah dalam proses manajemen arsip 

elektronik, yaitu: 
                                                           

60Badri Munir Sukoco, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern, (Jakarta: Erlangga, 

2009), 112. 
61Ross Harvey, Preservation in Libraries: Principle, Strategies adn Practice for Librarian, 

(London: Bowker-Saur, 1993), 178. 
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a. Perubahan konsep arsip 

Perkembangan teknologi menyebabkan pergeseran definisi arsip 

yang saat ini tidak bisa lagi diartikan melalui sudut pandang fisik yang 

merekamnya. pada arsip konvensional, objek fisik sangatlah penting 

bagi status ‘arsip’ sedangkan dalam arsip digital, objek fisik tidak 

begitu penting. Seperti misalnya flashdisk, dalam arsip digital, 

flashdisk bukanlah arsip melainkan hanyalah sebagai media 

penyimpan arsip, yang bisa dikatakan sebagai arsip adalah informasi 

yang ada dalam flashdisk tersebut. hal ini menimbulkan kebutuhan 

baru yaitu alat untuk membaca informasi dalam bentuk maya tersebut. 

Banyak sistem informasi yang dirancang untuk kegiatan bisnis 

yang tidak dirancang untuk menyimpan arsip atas transaksi yang 

dilakukan, sehingga menimbulkan hilangnya bukti atas transaksi 

tersebut dan ancaman tidak terpenuhinya ketentuan hukum disebuah 

organisasi semakin besar.62Selain itu pengelola arsip juga akan 

kesulitan membedakan apakah informasi yang ada merupakan arsip 

atau bukan. 

b. Perubahan lingkungan kerja 

Berbagai kegiatan dengan memanfaatkan teknologi dengan cara 

yang tidak terstruktur akan menimbulkan berbagai permasalahan baru, 

seperti halnya di manajemen arsip. Berbagai pelanggaran seperti 

Perubahan bahkan pemusnahan arsip bisa saja dilakukan oleh orang 

                                                           
62Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik... 1.29. 
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yang tidak berwenang yang dapat menyebabkan kehilangan arsip 

bernilai penting. Selain itu akan muncul biaya tambahan yang mungkin 

terjadi berkaitan dengan kebutuhan peralatan dan media pendukung 

manajemen arsip secara digital. 

Ketergantungan arsip elektronik terhadap suatu teknologi tertentu 

agar dapat dibaca bisa menjadi masalah baru dalam manajemen arsip 

elektronik. Hal ini memunculkan tugas baru yaitu pembuatan standar 

pengelolaan arsip elektronik untuk menjamin reliabilitas, otentisitas 

dan akses oleh pengguna ketika dibutuhkan.63 

c. Pelestarian arsip elektronik 

Pelestarian arsip adalah usaha untuk menjaga fisik arsip yang 

disimpan dari berbagai faktor penyebab kerusakan arsip seperti 

cahaya, debu, kelembapan, maupun dari faktor bahan pembuatan arsip 

itu sendiri. Namun hal ini akan menjadi masalah baru apabila 

diterapkan dalam manajemen arsip elektronik karena medium dan 

bentuknya yang berbeda sehingga memerlukan perawatan yang juga 

berbeda. Arsip elektronik memiliki medium berupa perangkat keras 

dan lunak sehingga masalah preservasinya berada pada perkembangan 

teknologi itu sendiri. Misalnya penggunaan disket yang tergantikan 

dengan VCD dan flashdisk.64 

                                                           
63Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik..., 1.31-1.33. 
64Ibid, 1.34. 
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Masalah lain yang mungkin muncul adalah pelestarian harus tetap 

mempertahankan tingkat reliabilitas, kelengkapan, otentisitas dan 

konteks arsip tersebut. Sedangkan dalam arsip elektronik yang dapat 

dengan mudah diubah-ubah bahkan dihapus hal ini menjadikan 

masalah tersendiri.65 Upaya migrasi sistem pengelolaan arsip 

elektronik memungkinkan terjadinya hal tersebut. Karena meskipun 

kopi digital bisa dilakukan namun data tidak bisa sama persis karena 

perangkat keras atau perangkat lunak yang berbeda dan berkembang. 

d. Perubahan tanggung jawab dan peran pengelola arsip 

Perubahan manajemen arsip dari konvensional kedigital, selain 

mempengaruhi arsip itu sendiri juga mempengaruhi pengelola arsip.66 

Selain dituntut untuk mengerti pengelolaan arsip, pengelola arsip 

elektronik juga harus mampu beradaptasi dengan teknologi yang 

digunakan untuk pengelolaan arsip. 

Hal ini menyebabkan pengelola arsip dituntut untuk memiliki 

pendidikan atau keahlian mengenai pengelolaan arsip elektronik. Peran 

lembaga arsip pun bisa ikut berubah, tergantung kepada kebijakan 

pihak-pihak yang berwenang. Padahal kemampuan lembaga arsip 

disetiap tempat mungkin berbeda-beda. 

 

 

                                                           
65Muhammad Rustam, Pengelolaan Arsip Elektronik..., 1.35-1.37. 
66Ibid, 1.39. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang penulis 

jadikan pedoman dalam melakukan penelitian dan penulisan tesis. Dalam 

kerangka pemikiran ini penulis mencoba menuliskan alur penelitian, mulai 

dari latar belakang penulisan tesis, rumusan masalah, tujuan penulisan 

tesis, pokok masalah pembahasan, sehingga penyusunan tesis tidak keluar 

dari pokok permasalahan. 

Dalam penelitian ini penulis meneliti permasalahan terkait 

manajemen arsip elektronik dengan fokus penelitian yaitu analisis 

deskriptif terhadap standar manajemen arsip elektronik di IVAA. Penulis 

mencoba menjawab permasalahan mengenai manajemen arsip elektronik 

di IVAA, perbedaan standar yang digunakan IVAA dalam manajemen 

arsipnya dengan standar yang ada, serta permasalahan-permasalahan yang 

ditemukan saat manajemen arsip. 

Untuk menjawab permasalahan ini, penulis melakukan penelitian 

kemudian menganalisis hasil penelitian dengan membandingkan 

manajemen arsip konvensional dengan arsip elektronik di IVAA, 

membandingkan standar kearsipan yang ada dengan yang digunakan 

IVAA, serta membandingkan permasalahan kearsipan yang ada dalam 

teori dengan yang dihadapi secara riil oleh IVAA. 

Berikut gambar kerangka pikir yang menjadi dasar penulisan tesis 

penulis: 



Arsip Elektronik

Masalah: Sifat: Konvensional

1. Gap standar yg ada vs  di IVAA Otentik Elektronik

2. Manajemen Arsip Reliabel Online Penciptaan Dokumen-isi

3. Akses Pengguna Integrity Offline Kontekstual

4. Hambatan dlm manajemen use ability Nearline Struktural

Migrasi Penyimpanan/ Memori korporasi-sistem

Enkapsulasi Pengkapturan Memori masy./kolektif

Format Jangka Panjang Penilaian Sewaktu-waktu

Emulasi Penyusutan Sewaktu-waktu

Tujuan: Konversi ke Mikrofilm

1. Analisis gap standar yg ada vs yg digunakan IVAA Penyusutan/Pemusnahan

2. Mengetahui Manajemen Arsip IVAA

3. Mengetahui akses arsip IVAA

4. Analisis permasalahan Manajemen arsip IVAA

Kesimpulan &Saran

IVAA?

Sumber: Data diolah oleh penulis dari berbagai sumber

PerKa ANRI No. 19 Th 2012

PerKa ANRI No. 20 Th 2011

PP No. 28 Th 2012

Yang Ada

perubahan konsep

perubahan lingk kerja

pelestarian arsip

peran & tgg jwb SDM

ISO 15489-1:2001 

Kepres RI No. 105 Th 2004

PerKa ANRI No. 14 Th 2012

PerKa ANRI No. 16 th 2012

VS

PP No. 34 Th 1979

PP No. 88 Tahun 1999

UU RI No. 07 Th 1971

UU RI No. 43 Tahun 2009

UU RI No. 11 Th 2008

UU RI No. 14 Th 2008

Hambatan

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penulis

Pemeliharaan

VS

Manajemen:

Arsip Konvensional Arsip Elektronik
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Penyimpanan
Metadata

Standar/Pedoman:

56



57 
 

 

G. Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan 

peneliti dalam memecahkan masalah.  

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif menggunakan 

analisis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti objek yang berada 

pada kondisi yang alamiah dengan peneliti sebagaiinstrumen kunci, 

teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan atau 

triangulasi, sifat analisis data yang induktif serta lebih menekankan 

pada data yang sebenarnya dari pada generalisasi pada hasil 

penelitian.67 Sedangkan menurut Arikunto, metode deskriptif adalah 

metode penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

tentang status suatu gejala yang ada secara apa adanya saat peneliti 

melakukan penelitian.68 

Dalam penelitian kualitatif, objek dipandang sebagai sesuatu yang 

dinamis dan utuh. Hubungan antar variabel pada objek yang diteliti 

lebih bersifat saling mempengaruhi.69 Data yang dikumpulkan pada 

penelitian kualitatif berasal dari catatan lapangan, wawancara, catatan 

                                                           
67Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), 8. 
68Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 234. 
69Ibid.. 11. 
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memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lain, dan gambar atau foto, 

bukan berupa angka-angka.70 

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan 

salah satu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil 

penelitian secara apa adanya dengan melibatkan peneliti sebagai 

partisipan di lapangan dan mencatat segala sesuatu yang terjadi saat 

berada dilapangan untuk dianalisis. 

Peneliti menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif karena peneliti bermaksud untuk menyajikan data hasil 

penelitian yang faktual, akurat secara sistematis mengenai manajemen 

arsip elektronik di IVAA Yogyakarta secara apa adanya seperti saat 

proses penelitian berlangsung. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat terbuka dengan teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan 

teknik triangulasi dalam penelitian ini guna mengumpulkan berbagai 

informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk menguatkan 

fenomena atau fakta yang sama yang telah diterima oleh penulis dari 

hasil penelitian. Pengumpulan data penelitian dilakukan penulis 

                                                           
70Handari Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Pres, 2005), 

31. 
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dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung dari tempat 

penelitian dan analisis hasil wawancara dengan narasumber. 

a. Observasi 

Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiyono, observasi 

merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Melalui observasi, 

data dapat diperoleh melalui berbagai fakta yang dikumpulkan 

dengan bantuan berbagai alat.71 

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua tahap 

observasi. Tahap pertama yaitu observasi lapangan untuk 

mengetahui lokasi penelitian yaitu IVAA Yogyakarta. Tahap 

kedua yaitu observasi untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan penulis terkait dengan fokus penelitian penulis, 

seperti data profil IVAA, Standar Operasional Prosedur (SOP), 

laporan, dan sebagainya. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak yaitu interview atau 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber 

atau interviewer yang akan memberikan jawaban atas 

pertanyaan.72 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara semi terstruktur agar dapat menemukan 

                                                           
71Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...226. 
72Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 

186. 
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permasalahan secara lebih terbuka. Wawancara dilakukan 

penulis terhadap 8 informan yang terdiri dari 4 orang petugas 

arsip IVAA dan 4 orang pengguna arsip IVAA. 

Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu 

melakukan pendekatan dan observasi terhadap informan agar 

lebih mudah mendalami dan menyelami karakter dari masing-

masing informan serta memberikan rasa nyaman dan 

menciptakan rasa kekeluargaan sehingga informan akan lebih 

mudah mengungkapkan informasi kepada penulis. 

Dalam wawancara, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan 

untuk informan, namun peneliti tidak monoton dengan urutan-

urutan pertanyaan. Daftar pertanyaan tersebut hanya sebagai 

pengingat penulis terhadap aspek-aspek yang harus penulis 

dapatkan informasinya dari informan. 

c. Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.73 

Dalam penelitian ini, hasil penelitian dapat lebih dipercaya jika 

didukung dengan berbagai dokumen yang tingkat 

kredibilitasnya tinggi. Dokumen bisa berupa gambar seperti 

foto, sketsa, gambar hidup dan lainnya, karya seperti lukisan, 

patung, video dan lainnya, maupun tulisan seperti peraturan, 

                                                           
73Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...240. 
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kebijakan, catatan harian dan lainnya. Pengumpulan data 

dengan dokumentasi juga dilakukan peneliti untuk 

menghasilkan data yang lebih kredibel.  

Dokumen yang digunakan penulis adalah dokumen yang 

yang berkaitan dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah 

IVAA dan berbagai data lainnya yang berkaitan dengan 

masalah yang di teliti penulis, antara lain: (1) Profil IVAA (2) 

kebijakan dan prosedur ( 3) laporan hasil kegiatan (4) data 

evaluasi IVAA (5) data lain yang diperlukan. 

3. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif data dapat dinyatakan valid jika tidak 

terdapat perbedaan antara apa yang sesungguhnya terjadi dengan 

laporan yang dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabitas dalam 

penelitian kualitatif bersifat ganda dan selalu berubah.74 

Uji keabsahan data pada penelitian ini penulis lakukan dengan uji 

validitas dan reliabilitas. Penulis menggunakan teknik triangulasi 

dengan cara mengecek data dari berbagai sumber seperti buku, arsip, 

maupun dengan wawancara serta melakukannya dengan berbagai cara 

dan waktu yang berbeda seperti wawancara dengan informan saat pagi, 

siang, maupun malam, maupun dengan observasi dan dokumentasi.Uji 

validitas dan reliabilitas meliputi: 

 

                                                           
74Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 268-269. 
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a. Kredibilitas 

Pengujian kredibilitas yang dilakukan peneliti dilakukan 

dengan triangulasi, yaitu pengecekan data yang diperoleh peneliti 

dari berbagai sumber menggunakan berbagai cara dan waktu yang 

berbeda-beda.75 Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1) Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk mengecek kredibilitas 

data yang telah didapatkan peneliti dari berbagai sumber.76 

Data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang 

berbeda dengan subjek yang sama dikategorikan dan 

dideskripsikan untuk dianalisis peneliti agar mudah 

disimpulkan untuk selanjutnya disepakati oleh semua sumber 

data. 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis 

di IVAA, pengecekan data dengan triangulasi sumber 

dilakukan penulis dengan mengumpulkan data dari tim arsip 

IVAA dan pengguna arsip IVAA kemudian menganalisis data 

dari kedua kedua sumber tersebut. Dari hasil analisis tersebut, 

penulis menghasilkan kesimpulan yang kemudian disepakati 

oleh sumber data. 

 

                                                           
75Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 268-269. 
76Ibid, 274. 
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2) Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik digunakan penulis untuk menguji 

kredibilitas data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sama 

dengan berbagai teknik yang berbeda.77 Pengecekan data 

dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh peneliti 

melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Apabila hasil 

yang diperoleh berbeda, maka harus didiskusikan kembali 

bersama sumber, data mana yang paling benar. 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis 

di IVAA, pengecekan data dilakukan penulis setelah 

melakukan wawancara dengan membandingkan hasil 

wawancara dengan data yang diperoleh penulis melalui 

observasi dan dokumentasi.Dari hasil penelitian, penulis 

menemukan beberapa data yang berbeda-beda sehingga penulis 

melakukan diskusi lebih lanjut dengan informan untuk 

memastikan data yang paling benar. 

3) Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu digunakan penulis untuk menguji 

kredibilitas data yang diperoleh peneliti dalam waktu yang 

berbeda-beda karena waktu juga sangat berpengaruh terhadap 

hasil perolehan data.78 Seperti data yang diperoleh dengan 

teknik observasi di pagi hari saat sumber masih fresh akan 

                                                           
77Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 274. 
78Ibid. 
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berbeda dengan sore hari ketika sudah terdapat banyak 

pekerjaan dan masalah. Oleh karena itulah uji kredibilitas perlu 

dilakukan secara berulang-ulang untuk menghasilkan data yang 

pasti. 

Penulis melakukan pengecekan data dengan wawancara 

dengan informan di IVAA dalam beberapa waktu yang 

berbeda-beda dan dengan observasi dan dokumentasi dalam 

situasi dan waktu yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan penulis 

secara berulang-ulang untuk menghasilkan data kredibel. 

b. Transferability 

Transferability yaitu nilai transfer yang berkaitan dengan 

pertanyaan, sejauh mana hasil suatu penelitian dapat digunakan 

atau diterapkan pada situasi yang berbeda.79 

Pada penelitian ini, data dan hasil penelitian diuraikan oleh 

penulis secara rinci, sistematis dan jelas sehingga pembaca dapat 

memahami dan memutuskan apakah hasil penelitian ini dapat 

diterapkan dalam berbagai penelitian dan tempat lain.  

c. Dependability 

Suatu penelitian dapat dikatakan reliabel jika orang lain 

dapat mereplikasi atau mengulangi proses penelitian tersebut.80 

                                                           
79Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...,276. 
80Ibid, 277. 
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Dalam penelitian ini uji dependabilitas dilakukan peneliti dengan 

melakukan pemeriksaan terhadap proses penelitian yang telah 

berlangsung. Dalam hal ini peneliti dengan dosen pembimbing 

melakukan diskusi untuk mengecek dan memastikan kebenaran 

hasil penelitian mulai dari proses penentuan masalah hingga 

pembuatan kesimpulan hasil penelitian. 

d. Confirmability 

Hasil penelitian selanjutnya dikaitkan dengan proses 

penelitian sehingga dapat diuji keobyektifannya. Dalam penelitian 

kualitatif, uji confirmability hampir sama dengan uji dependability 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersama.81 Jika hasil 

penelitian sudah selaras dengan proses penelitian maka penelitian 

tersebut bisa dikatakan memenuhi standar confimability. Dalam hal 

ini penulis peneliti dan dosen pembimbing melakukan diskusi 

untuk mengecek dan memastikan obyektifitas penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono, analisis data 

merupakan proses menyusun dan mencari data yang didapatkan dari 

catatan lapangan, hasil wawancara dan berbagai bahan lainnya secara 

sistematis sehingga dapat dipahami dan di informasikan kepada orang 

lain dengan mudah.Analisis data dilakukan dilakukan mulai sebelum 

                                                           
81Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...,277. 



66 
 

 

peneliti memasuki lapangan, saat dilapangan, dan setelah peneliti 

selesai dilapangan.82 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang berupa 

hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Komponen dalam 

analisis data yaitu: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah kegiatan  meringkas, memilih hal-hal 

yang utama, pokok, dan penting sehingga data menjadi jelas.83 Dari 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi penulis, tidak hanya 

hal-hal yang relevan dengan penelitian penulis saja yang 

ditemukan penulis, namun juga beberapa hal diluar lingkup 

penelitian penulis sehingga penulis melakukan analisis data dan 

reduksi data untuk mencari hal-hal pokok yang relevan dengan 

penelitian penulis. 

Setelah reduksi data dilakukan, peneliti akan lebih mudah 

dalam mencari dan mengumpulkan data-data lainnya. Kegiatan 

reduksi data ini dilakukan penulis dengan diskusi bersama orang 

lain yang lebih ahli setelah data hasil penelitian yang dilakukan 

dengan berbagai sumber dan teknik yang berbeda diperoleh dan 

dikumpulkan oleh penulis. 

 

                                                           
82Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif...,244-245. 
83Ibid, 245. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Kegiatan selanjutnya setelah data direduksi adalah proses 

display data.84 Data disajikan dalam berbagai bentuk seperti 

pictogram, tabel, grafik, phie chard maupun dalam bentuk teks 

naratif dan bentuk lainnya sehingga memudahkan peneliti 

memahami data yang telah diterima dan merencanakan langkah 

selanjutnya. 

Seperti misalnya susunan organisasi IVAA, program kerja, 

statistik pengunjung IVAA, Standar Operasional Prosedur  untuk 

menjadi anggota IVAA dan sebagainya. Selain disajikan dalam 

bentuk narasi, data penelitian juga penulis sajikan dalam bentuk 

gambar, tabel, dan grafik. 

c. Penarikan Kesimpulan (Verification/Conclusion Drawing) 

Menurut Milles dan Hubermas, langkah ketiga dalam 

analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.85 Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara akan 

menjadi lebih kredibel setelah didukung dengan berbagai bukti 

yang dapat dipercaya dan konsisten. 

Kesimpulan yang ditemukan oleh penulis dapat juga berupa 

temuan baru yang belum pernah ada, sehingga penulis harus 

mencari berbagai bukti lainnya agar hasil penelitian dapat 

dipercaya. Dalam penelitian awal di IVAA, penulis menemukan 

                                                           
84Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 249. 
85Ibid, 252. 



68 
 

 

bahwa IVAA tidak menggunakan standar kearsipan seperti yang 

ada di lembaga-lembaga kearsipan lainnya. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa tim arsip IVAA 

tidak mengetahui tentang standar kearsipan ICA dan tidak 

menggunakan standar kearsipan yang ada di Indonesia, melainkan 

menggunakan standar tersendiri yang dibuat oleh IVAA sesuai 

kapasitasnya sebagai lembaga kearsipan khusus bidang seni rupa. 

5. Informan 

Informan nerupakan orang yang memberikan informasi.86 

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti 

mulai memasuki lapangan dan saat peneliti berada di lapangan. 

Informan yang dipilih bersifat sementara dan dapat berubah saat 

penelitian sedang berlangsung sampai peneliti menemukan informan 

yang ahli dalam subjek penelitian.87 

Menurut Spradley yang dikutip oleh Sanafiah Faisal, informan 

sebaiknya memiliki beberapa kriteria, yaitu: 

a. Menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, 

sehingga benar-benar menghayati apa diketahuinya. 

b. Masih atau sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan 

yang sedang diteliti. 

                                                           
86Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 122. 
87Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif... 220-221. 
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c. Memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi 

d. Tidak memiliki kencenderungan menyampaikan informasi hasil 

“kemasan” sendiri 

e. Mereka yang pada awalnya tergolong cukup “asing” dengan 

peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan 

narasumber.88 

Peneliti mengadakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan 

semi terstruktur yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Informan 

tim arsip IVAA dipilih penulis dengan kriteria (1) merupakan orang 

yang berhubungan dengan pengelolaan atau penggunaan arsip di 

IVAA (2) bersedia melalukan wawancara dengan penulis. Sedangkan 

informan pengguna IVAA dipilih penulis berdasarkan saran dan 

rekomendasi hasil diskusi dengan tim arsip IVAA. Informan yang 

sesuai dengan kriteria penulis yaitu: 

a. Melisa Angela yang merupakan Kepala bagian arsip dan 

bertugas pada bidang pengarsipan digital dan pelayanan. 

b. Dwi Rahmanto yang merupakan petugas Perekaman dan 

Produksi Audio Visual di IVAA 

c. Alit Mranani yang bertugas pada arsip digital IVAA 

d. Santosa yang merupakan petugas bagian perpustakaan dan juga 

membantu tim arsip IVAA 

e. User atau pengguna arsip 

                                                           
88Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif..., 220-221. 
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6. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada IVAA yang berlokasi di Jalan Ireda 

Gang Hiperkes MG I-188 A/B, Kampung Dipowinatan, Keparakan, 

Yogyakarta. 

Waktu penelitian dimulai pada bulan Febuari 2017-Maret 2017. 

Kurun waktu penelitian tersebut di ambil berdasarkan pertimbangan 

kesibukan narasumber yang akan di wawancarai untuk menjawab 

pertanyaan yang akan di ajukan penulis dalam rangka memberikan 

informasi terhadap penelitian penulis. 

7. Sistematika Pembahasan 

Penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari 

4 bab :  

Bab I. Pendahuluan. Dalam bab ini akan berisi mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, kerangka teroitis yang menguraikan mengenai landasan teori 

yang berisi tentang pengertian arsip elektronik, manajemen arsip 

elektronik, penyimpanan arsip elektronik, pemindaian dan perekaman, 

metadata arsip elektronik, temu kembali arsip elektronik dan 

keamanan arsip elektronik; serta metode penelitian yang akan 

menguraikan mengenai metode penelitan yang digunakan penulis dan 

lokasi serta sumber yang digunakan untuk meneliti permasalahan 

dalam penelitian.  



71 
 

 

Bab II. Gambaran Umum Indonesian Visual Art Archive (IVAA) 

Yogyakarta.. Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai IVAA 

Yogyakarta yakni Sejarah singkat IVAA, Tugas Pokok, Fungsi, Visi 

dan Misi, Tujuan, Program Kerja, Tim Arsip IVAA, Pengguna IVAA, 

Koleksi Arsip IVAA, Layanan IVAA, Mitra Kerjasama IVAA dan 

Bagan Organisasi serta denah ruang IVAA. 

Bab III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Dalam bab ini akan 

diuraikan mengenai manajemen arsip elektronik di IVAA, 

kesenjangan antara standar yang ada dengan yang diterapkan dalam 

manajemen arsip elektronik di IVAA, dan hambatan yang ditemukan 

dalam manajemen arsip di IVAA. 

Bab IV. Simpulan dan Saran. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai 

simpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang manajemen 

arsip elektronik di IVAA, meliputi standar yang digunakan dan penerapan 

manajemen arsip serta hambatan yang dihadapi dalam manajemen arsip 

elektronik di IVAA, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat kesenjangan antara standar kearsipan yang ada di Indonesia 

dengan yang diterapkan dalam manajemen arsip elektronik di IVAA 

Yogyakarta. Kesenjangan tersebut terjadi pada penciptaan, metadata, 

penyimpanan, preservasi, dan penyusutan arsip. Pada dasarnya tim arsip 

IVAA berpedoman pada dua hal dasar untuk manajemen arsip di IVAA, 

yaitu pencatatan dan penyimpanan untuk semua koleksi. Tim arsip IVAA 

bukan berasal dari kalangan profesional kearsipan dan belum mengetahui 

standar kearsipan yang ada di Indonesia serta tidak menggunakan standar 

kearsipan yang ada di Indonesia maupun yang dikeluarkan oleh 

organisasi-organisasi kearsipan yang ada. Namun IVAA memiliki 

pedoman tersendiri untuk manajemen arsipnya. Pedoman ini dibuat 

sesuai kapasitas IVAA sebagai lembaga kearsipan independen yang 

mengkhususkan diri pada kearsipan seni visual. 

2. Manajemen arsip elektronik di IVAA sejauh ini sudah cukup berjalan 

sesuai dengan standar kearsipan yang ada di IVAA. Hanya saja 
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diperlukan evaluasi lebih lanjut dan perbaikan pedoman/standar 

manajemen arsip elektronik di IVAA, mengacu pada pedoman/standar 

yang ada di Indonesia, agar tidak terjadi konflik akibat perbedaan 

pedoman/standar manajemen arsip dan kesalahan dalam manajemen 

arsip elektronik di IVAA yang mungkin terjadi dapat lebih diminimalisir. 

3. Arsip IVAA dapat diakses oleh umum secara langsung atau offline 

maupun secara tidak langsung atau online kecuali arsip rahasia IVAA. 

Akses arsip IVAA sejauh ini cukup sederhana dan mudah dilakukan. 

4. Masalah-masalah yang ditemukan dalam manajemen arsip elektronik di 

IVAA Yogyakarta yaitu (a) masalah perkembangan teknologi yang 

meliputi jumlah format berkas digital yang beragam sehingga IVAA 

harus menyepakati salah satu format untuk setiap medium arsip yang 

disimpan serta harus selalu memperbaharui sistemnya menyesuaikan 

perkembangan teknologi (b) masalah biaya operasional. IVAA harus 

mengeluarkan biaya yang mahal untuk proses digitalisasi yang meliputi 

perangkat di antaranya harddisk dan server, SDM dan waktu yang cukup 

banyak, biaya internet dan listrik serta penyimpanan digital yang mahal. 

(c) masalah penyimpanan serta preservasi arsip, di antaranya sistem back 

up dan tempat penyimpanan (database) yang memerlukan peralatan dan 

teknologi yang harus diperbaharui mengikuti perkembangan teknologi 

agar tidak terjadi keusangan teknologi, serta SDM yang ahli di 

bidangnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, penulis dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. IVAA sebaiknya mempelajari standar kearsipan yang ada di lembaga-

lembaga kearsipan lain baik lembaga pemerintah, swasta, maupun 

lembaga independen lainnya sebagai referensi IVAA dalam membuat 

pedoman pengarsipan di lingkungan IVAA. Hal ini sebagai antisipasi 

agar manajemen arsip dapat berjalan dengan lebih baik dan menghindari 

konflik yang muncul akibat perbedaan pedoman/standar serta arsip dapat 

terjamin mutunya dan dapat ditemu kembali dengan cepat dan tepat. 

2. Pedoman manajemen arsip, mulai dari arsip diciptakan atau diterima 

hingga arsip siap dilayankan sebaiknya dibuat dalam bentuk hardcopy 

sehingga terdapat pedoman tertulis manajemen arsip IVAA. Hal ini 

dikarenakan sebagian besar tenaga arsip IVAA bukan berasal dari tenaga 

profesional di bidang kearsipan, sehingga diperlukan pedoman baku 

tertulis sebagai acuan tim arsip IVAA. Selain itu, pedoman manajemen 

arsip IVAA bisa menjadi acuan lembaga lain dalam mengelola arsipnya. 

3. IVAA sebaiknya membuat sebuah fasilitas khusus yang dapat 

memudahkan akses terhadap arsip IVAA oleh masyarakat yang 

berkebutuhan khusus karena akses arsip IVAA terbuka untuk umum. 

4. Terkait masalah-masalah yang dihadapi IVAA dalam manajemen arsip 

elektroniknya, sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap manajemen arsip 
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elektronik di IVAA mulai dari kegiatan penciptaan/penerimaan arsip 

hingga penggunaan dan preservasi arsip secara terus-menerus dan 

pengembangan kualitas dan keprofesionalitasan tim arsip IVAA. 

Sehingga kemungkinan keusangan teknologi dan pengeluaran biaya 

untuk hal-hal yang kurang penting dapat diminimalisir. Sedangkan 

terkait dengan masalah penyimpanan dan preservasi, diperlukan evaluasi 

dan perbaikan sistem agar manajemen arsip elektronik  dapat berjalan 

secara lebih cepat, tepat dan efisien tanpa mengesampingkan mutu arsip. 
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Lampiran  2 

 

Draft Pertanyaan Penelitian 

 

Informasi pribadi 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Jenis Kelamin  : 

4. Pendidikan  : 

5. Jenis Pekerjaan : 

6. Lama Bekerja  : 

 

Pertanyaan Tentang IVAA: 

1. Apakah IVAA? 

2. Sejak kapan IVAA berdiri dan bagaimana proses pendiriannya? 

3. Koleksi apa saja yang ada di IVAA? 

4. Apa yang menjadi ciri khas IVAA? 

 

Pertanyaan Tentang Arsip: 

1. Menurut Anda, apakah arsip itu? 

2. Menurut Anda, apakah manajemen arsip itu? 

3. Koleksi apa saja yang ada dalam arsip IVAA? 

4. Bagaimana proses penciptaan/penerimaan arsip di IVAA? 

5. Bagaimana cara mengakses arsip IVAA? 

6. Siapa sajakah pengguna arsip IVAA? 

 

Pertanyaan Tentang Standar Arsip: 

1. Apa yang anda ketahui tentang standar kearsipan? 

2. Apa yang anda ketahui tentang ISO & ICA? 

3. Adakah standar/pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam 

manajemen arsip di lembaga ini? 

4. Jika tidak, standar/pedoman apa yang digunakan dalam manajemen arsip 

di IVAA dan bagaimana penerapannya? 

5. Jika ada, standar/pedoman apa yang digunakan sebagai pedoman 

manajemen arsip elektronik di IVAA dan bagaimana penerapannya? 

 

Pertanyaan Tentang Manajemen Arsip: 

1. Sejak kapan lembaga ini mengelola arsipnya secara elektronik? Bagaimana 

prosesnya? 



2. Sistem apa yang digunakan lembaga ini untuk mengelola arsip elektronik? 

Mengapa memilih sistem tersebut? 

3. Bagaimana proses manajemen arsip elektronik di lembaga ini, mulai dari 

penciptaan hingga peminjaman dan preservasinya? 

4. Bagaimana dengan hak akses pengguna tehadap arsip elektronik di 

lembaga ini?  

5. Bagaimana sistem keamanan dalam manajemen arsip elektronik di 

lembaga ini? 

6. Bagaimanakah manajemen arsip di IVAA dulu dengan saat ini? Adakah 

perbedaan? Seperti apakah? 

7. Adakah kendala yang dihadapi petugas dalam manajemen arsip 

elektronik? Jika ada, apa saja dan bagaimana cara mengatasinya? 

8. Apa harapan Anda terhadap manajemen arsip elektronik di lembaga ini 

kedepannya? 

9. Bagaimana implementasi manajemen arsip elektronik? 

 

 

Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara dengan User 

1. Kapan pertama kali anda mengetahui keberadaan IVAA? 

2. Menurut pendapat anda, bagaimana pelayanan arsip di IVAA? 

3. Adakah kendala yang anda hadapi untuk menemukan arsip IVAA? 

4. Apa yang anda ketahui tentang @rsip IVAA (arsip online IVAA)? 

5. Menurut Anda bagaimana arsip online IVAA? 

6. Apa harapan Anda untuk IVAA kedepannya? 



Lampiran 3 

Catatan Lapangan Penelitian di Indonesian Visual Art Archive (IVAA) Yogyakarta 

 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dan observasi sejak bulan November 2016. Kemudian penelitian ini saya 

lanjutkan pada bulan Febuari – April 2017 setealah proposal penelitian di setujui oleh pembimbing. Adapun kegiatan yang saya lakukan 

selama penelitian adalah sebagai berikut: 

No 
Hari/ 

Tanggal 
Keperluan Tujuan Hasil 

1. 10 November 

2016 

Survei lokasi penelitian - Meminta izin kepada 

IVAA untuk melakukan 

penelitian 

- Diterima dengan baik. IVAA siap 

bekerjasama & membantu 

penelitian penulis. 

2. 24 Febuari 2017 Wawancara pra-penelitian - Mengetahui profil 

IVAA 

- Meneliti pengetahuan 

petugas arsip di IVAA 

tentang kearsipan 

- Meneliti pengetahuan 

petugas arsip di IVAA 

tentang standar arsip 

- Meneliti manajemen 

arsip di IVAA 

- Data profil IVAA 

- Data tim arsip di IVAA 

- Data alur kerja pendokumentasian 

arsip IVAA 

- Dokumen prosedur unggah ke 

arsip online IVAA 

 

( penulis melakukan wawancara melalui 

email dengan mengirimkan draft 

pertanyaan dan dijawab oleh perwakilan 

tim arsip IVAA, Alit Putri Mranani dan 

hasil wawancara dikirimkan kepada 

penulis melalui e-mail pada 10 Maret 

2017 setelah melalui proses editing oleh 

kepala arsip IVAA, Melissa Angella ) 



3. 22 Maret 2017 Wawancara penelitian - Melengkapi data profil 

IVAA 

- Wawancara dengan 

kepala arsip IVAA 

- Meneliti standar arsip 

yang digunakan IVAA 

- Meneliti penerapan 

standar manajemen 

arsip IVAA 

- Meneliti hambatan-

hambatan dalam 

manajemen arsip IVAA 

- Dokumentasi 

- Data profil IVAA 

- Dokumen manajemen arsip IVAA 

- Foto-foto IVAA, arsip IVAA, 

sarana dan prasarana arsip IVAA 

4. 02 April 2017 Wawancara penelitian - Wawancara dengan user 

IVAA 

- Melengkapi data provil 

IVAA 

- Data profil IVAA 

- Wawancara dengan user IVAA 

 

(penulis melakukan wawancara dengan 

user IVAA melalui e-mail dengan 

mengirimkan draft pertanyaan kepada 

IVAA dan diteruskan kepada user IVAA. 

Jawaban user IVAA dikirim kepada 

penulis melalui e-mail pada 12 April 2017 

& 25 April 2017) 



5. 27 April 2017 Melengkapi data penelitian - Melengkapi data 

informan 

- Menyerahkan surat izin 

penelitian 

- Dokumen pernyataan kesediaan 

menjadi informan 

- Penerimaan surat izin penelitian 

oleh IVAA 

6. 28 April 2017 Wawancara penelitian - Melengkapi data profil 

IVAA 

- Meneliti penerapan 

standar penciptaan arsip 

IVAA 

- Dokumentasi  

- Dokumen sarana & prasarana 

arsip IVAA 

- Data alur kerja penciptaan arsip 

- Foto-foto proses 

pendokumentasian untuk 

penciptaan arsip IVAA 

 



Lampiran 5 

Reduksi Data 

HASIL WAWANCARA DENGAN TIM ARSIP IVAA 

DI INDONESIAN VISUAL ART ARCHIVE (IVAA) YOGYAKARTA 

 
 

 
 

A. Pengetahuan Kearsipan  
 

No Kriteria Jawaban Interpretasi 

1 Definisi Arsip 
Arsip adalah rekaman peristiwa, karya, atau narasi yang ter-rekam dalam berbagai 

media, seperti foto, video, surat-surat atau liputan media massa.  
Tim arsip cukup mengertahui 

tentang definisi arsip 

2 
Definisi Manajemen 

Arsip 

Manajemen arsip adalah sebuah struktur atau alur kerja yang dapat memudahkan 

seseorang menyimpan arsip untuk kemudian dapat menemukannya kembali dengan 

mudah di suatu masa mendatang. 
Tim arsip cukup mengertahui 

tentang definisi manajemen 

arsip 

  
 

 
B. Arsip IVAA  

 
No Kriteria Jawaban Interpretasi 

1 Koleksi Arsip IVAA 

Koleksi arsip IVAA diantaranya; foto, video, dan dokumen-dokumen tertulis 

seperti kliping media massa, catatan penelitian, dan surat-surat. Kebanyakan 

koleksi IVAA tersebut sudah dalam bentuk file digital, yang dilakukan melalui 

proses scanning (pemindaian menggunakan alat scanner). Wilayah yang 

dibicarakan terutama adalah seni rupa, kemudian bisa ditarik lebih luas pada 

kesenian, dan kebudayaan 

Koleksi arsip di IVAA khusus 

pada seni rupa 



2. Arsip Vital 

Ada. Arsip yang temasuk vital/rahasia di IVAA kebanyakan berupa sebuah 

informasi yang belum diterbitkan/publish. Ada SOP nya, tetapi baru secara lisan, 

belum ada yang tertulis. Untuk aksesnya, kami akan menghubungi pencipta arsip 

terlebih dahulu terkait izin akses apakah diperbolehkan/tidak. Seperti karya dari 

seniman yang masih dijual seperti foto, soft file buku yang belum diterbit, masih 

diperjualbelikan. 

Terdarpat arsip vital di IVAA 

yang disimpan setelah melalui 

penilaian dengan kriteria 

tertentu 

3. Sistem Kearsipan 

Bila yang anda maksud adalah sistem Arsip Online archive.ivaa-online.org, maka 

jawaban  kami adl sbb: 

 

Arsip Online yang sekarang kami gunakan merupakan software yang 

dikembangkan dari nol. IVAA merancang database-nya, kemudian rekanan kami 

yang merupakan perusahaan pengembang software mengembangkan rancangan 

database tsb menjadi software/collection management system. 

 

Kami memilih menggunakan sistem tsb karena sistem tsb dirancang berdasar dari 

pembacaan semesta di mana IVAA hidup, bagaimana hubungan IVAA dengan 

semesta tsb. Serta tak kalah penting adalah impact dari keberadaan IVAA di dalam 

semesta tsb sehingga mempengaruhi cara IVAA memproduksi & mengumpulkan 

arsip. Oleh karenanya kini IVAA memiliki keragaman arsip yang sangat unik, yang 

karakternya mencerminkan semesta seni rupa itu sendiri. Maka dari itu IVAA tidak 

bisa menggunakan sistem yang sama dengan lembaga arsip lain, misalnya saja 

sistem yg digunakan lembaga pengarsipan milik pemerintah. 

IVAA menggunakan sistem 

kearsipan yang dibangun 

sendiri bekerjasama dengan 

pihak lain yang ahli dalam 

pemrograman dan sistem yaitu 

Onthel studio 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Pengetahuan Standar Kearsipan 
 

No Kriteria Jawaban Interpretasi 

1 
Definisi Standar 

Kearsipan 

Pengarsipan dilakukan dengan baik apabila telah memperhatikan beberapa aspek: 

(1) usia simpan selama mungkin yang bisa kita capai, misalnya dengan 

memperhatikan standar suhu dan kelembaban ruang, keamanan, mengantisipasi 

resiko kebakaran, banjir, dlsb atau apabila kita membicarakan arsip digital artinya 

harus ada sistem back-up yang otomatis dan aktual, serta tentunya perawatan hard 

ware. (2). temu kembali yang mudah, dan (3). Akses. Apabila arsip diputuskan 

untuk dibuka aksesnya, artinya arsip yang kita simpan bukan arsip rahasia, maka 

sebuah lembaga arsip sepatutnya memiliki standar prosedur berbagi, yang idealnya 

memperhatikan ketentuan penggunaan arsip supaya tidak merugikan pemilik hak 

atas arsip tersebut.  

Tim IVAA cukup mengetahui 

dasar-dasar kearsipan 

2 Definisi ISO & ICA Saya tidak mengetahui mengenai ISO dan ICA. 

Tim IVAA belum mengetahui 

keberadaan organisasi dan 

standar kearsipan tingkat 

internasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



D. Standar Arsip IVAA  
 

No Kriteria Jawaban Interpretasi 

1. 
Pedoman kearsipan 

IVAA 

IVAA berangkat dari inisiasi masyarakat yang peduli akan arsip seni rupa. Artinya 

tenaga pengarsip di IVAA bukan dari kalangan pengarsip profesional. Selain itu 

kami bukan lembaga pemerintahan yang diharuskan menggunakan 

standar/pedoman tertentu. Tentu ada standard/pedoman yang digunakan sebagai 

acuan di IVAA. Namun mungkin memang tidak memakai standard yang dilakukan 

lembaga-lembaga arsip pemerintahan. Standar yang digunakan di IVAA 

bergantung pada kapasitas IVAA dan mengutamakan pada seberapa efektif dan 

efisien suatu metode atau teknik. Bila berbicara arsip analog, maka prosedur IVAA 

cukup sederhana. (1) semua koleksi harus tercatat dalam daftar untuk memudahkan 

pencarian. (2) penyimpanan koleksi diusahakan di dalam ruangan berpendingin dan 

dipasangi alat pengurang lembab, atau apabila tidak memungkinkan, maka kami 

memilih kotak plastik untuk media penyimpanan. Pedoman Layanan Publik 

Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur ritme pekerjaan arsiparis, dan 

sekaligus pencatatan bagi IVAA, siapa saja yang menggunakan arsip dan untuk 

apa, sekaligus kontak yang bisa dihubungi. Kami juga selalu meminta imbal balik 

berupa kontribusi arsip dari pengguna arsip, yakni berupa laporan penelitian, tesis, 

skripsi, katalog pameran, dlb. Tujuannya adalah untuk memperkaya khazanah dan 

keragaman arsip IVAA juga.  

IVAA memiliki standar sendiri 

sebagai pedoman manajemen 

arsipnya. 



2. Penerapan standar 

Pada prinsipnya penyimpanan arsip digital tidak jauh berbeda dengan penyimpanan 

arsip analog. Hanya saja format digital menyebabkan kita harus menggunakan 

perangkat tertentu untuk menyimpan dan melihatnya.  

1. Penyimpanan. 

Hal pertama. Arsip digital disimpan di dalam hard disk. Sebagian besar berupa hard 

disk eksternal, dan sebagian berada di dalam hard disk internal di dalam server. 

Kami sedang menjajagi media penyimpanan LTO, dan memikirkan kemungkinan 

kami akan beralih ke LTO sebagai back up. Mengingat bahwa usia hard disk yang 

lebih singkat dan rentan kerusakan. Hal kedua. Penyimpanan arsip digital juga 

seperti penyimpanan arsip analog, dibutuhkan daftar/katalog penyimpanan yang 

akan mempermudah temu kembali. 

2. Sistem back up. 

Bila arsip analog dapat diback up dengan membuat salinannya dengan metoda 

cetak, fotokopi, dst. Maka arsip digital juga idealnya dipikirkan sistem back upnya. 

Permasalahan yang kami hadapi adalah biaya operasional yang tinggi. Harga hard 

disk yang tinggi, beserta perangkat komputer/server, membuat kami memutuskan 

untuk membuat back up hanya untuk hard disk yang sudah beresiko saja. Artinya 

dalam hal ini back up hanya dilakukan untuk hard disk-hard disk yang sudah 

berusia pakai lebih dari 4 tahun. Sedangkan untuk isi hard disk server, kami sudah 

memiliki sistem back up yang otomatis secara berkala.  

3. Kesepakatan/standardisasi Format. 

Tantangan berikutnya di dalam format digital adalah teknologi. Adanya beragam 

format berkas digital membuat kami harus menyepakati salah satu format saja pada 

setiap medium yang kami simpan: gambar diam foto/teks, gambar gerak (video), 

suara (audio). Pertimbangan yang digunakan antara lain:  

- faktor kepopuleran (contoh: format JPG lebih fleksibel dan bisa diakses oleh 

berbagai perangkat daripada BMP) 

- keberlanjutan teknologi yang lebih jelas (contoh: format VCD/DVD saat ini sudah 

tidak banyak ditinggalkan, bahkan banyak perangkat laptop yang tidak lagi 

dilengkapi dengan DVD rom) 

- kualitas yang baik dengan ukuran file yang tidak memakan banyak ruang di dalam 

hard disk. (contoh: format RAW memang adalah format yang ideal untuk sebuah 

foto, paling efektif bila akan disunting warna, ketajaman, gelap-terang, dll. Akan 

Penerapan standar manajemen  

arsip di IVAA  telah dilakukan. 

Mulai dari alih media, 

pengamanan sampai standar 

format penyimpanan arsip. 



tetapi format RAW ukurannya sangat besar. Sehingga apabila kami menyimpan 

semua foto dalam format RAW, mungkin hard disk yang dibutuhkan akan 

berkembang 3x lipat atau bahkan lebih) 

Maka hingga hari ini format yang kami gunakan antara lain: 

- Foto: JPG, TIFF 

- Video: MP4 

- Audio: MP3 

- Teks: JPG, PDF 

  
 

 

  
 

 
E. Manajemen Arsip IVAA  

 
No Kriteria Jawaban Interpretasi 

1. Penciptaan Arsip 

Ada beberapa langkah yang dilakukan IVAA untuk dapat memproduksi arsip: 

1. Mendokumentasikan sendiri perhelatan-perhelatan seni rupa yang ada di 

Yogyakarta dan beberapa kota di Indonesia. Tim dokumentasilah yang rutin datang 

langsung dan mendokumentasikan perhelatan seni rupa seperti pameran, 

pertunjukan/performance art, dlsb. Dokumentasi yang diambil biasanya mencakup 

video dan foto pembukaan pameran serta foto-foto karya.  

2. Sumbangan arsip dari seniman dan lembaga seni lainnya seperti diantaranya; 

Galeri Seniwati, seniman FX Harsono, seniman Moelyono, Dewan Kesenian 

Jakarta, Edwin Gallery, Nadi Gallery, Museum Affandi pernah menyumbangkan 

arsipnya yang kemudian didigitalisasi oleh IVAA. 

Arsip IVAA diperoleh dari dua 

kegiatan, yaitu dokumentasi 

dan sumbangan dari pihak lain. 



2. Pencatatan Arsip 

Alur kerja dalam pengisian Arsip Online IVAA archive.ivaa-online.org 

1. Kurasi arsip : sebelum mengunggah arsip ke Arsip Online IVAA, kami 

mengkurasi arsip yang dianggap paling penting diunggah terlebih dahulu.  

2. Digitalisasi : jika arsip tersebut masih berupa kertas seperti kliping media massa, 

surat, katalog,  maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubahnya 

menjadi versi digital yaitu dengan cara pemindaian menggunakan scanner.  

3. Editing : semua arsip digital yang sudah dikurasi kemudian di edit. Kami 

menyimpan semua file resolusi tinggi dan membuat file resolusi rendah untuk 

diunggah di Arsip Online. Semua arsip digital disimpan ke dalam external hardisk. 

4. Checklist : sebelum mengunggah, arsiparis mengisi sebuah formulir yang 

mengandung seluruh informasi mengenai arsip yang akan diunggah. Informasi 

yang perlu diisi terdiri dari: Informasi mengenai Pelaku Seni, Karya Seni, Peristiwa 

Seni, dan Khazanah (khazanah ini berisi tulisan mengenai pelaku seni atau yang 

ditulis oleh pelaku seni.  

5. Mengunggah ke Arsip Online IVAA. Prosedur mengunggah ke Arsip Online 

terlampir.  

Terdapat standar atau pedoman 

pencatatan dan metadata arsip. 

3. Penggunaan Arsip 

Pengguna arsip IVAA adalah peneliti, seniman, kurator, dan pendidik yang 

berkecimpung di dunia seni rupa. Seluruh arsip yang sudah diunggah di Arsip 

Online IVAA dapat diakses secara gratis. Namun file nya terbatas resolusi rendah, 

beberapa katalog juga tidak diunggah secara lengkap. 6. Jika pengguna 

membutuhkan resolusi tinggi atau membutuhkan data yang lebih lengkap diarahkan 

untuk menghubungi arsiparis. Silakan simak prosedur layanan arsip IVAA di tautan 

ini http://ivaa-online.org/2016/12/23/alur-baru-layanan-arsip-ivaa/. 1. Arsip IVAA 

dapat diakses secara online melalui tautan : http://archive.ivaa-online.org/ 

2. Arsip-arsip yang belum terunggah di Arsip Online IVAA dapat langsung 

ditanyakan kepada arsiparis.   

Pengguna IVAA sebagian besar 

berasal dari orang-orang yang 

terkait dengan seni rupa. 

Terdapat pedoman untuk 

pelayanan arsip IVAA. 



4. Pemeliharaan Arsip 

Untuk pemeliharaan arsip konvensional, kami melakukan pemeliharaan dengan 

cara mengalih media kan dalam bentuk digital dan menyimpannya dalam ruang 

arsip yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan kelembapan ruangan serta alarm 

dan alat pemadam kebakaran. 

Pemeliharaan arsip dilakukan 

dengan pencegahan dari faktor-

faktor perusak dan alih media 

arsip. 

5. Penyusutan Arsip 

Bisa dibilang kami hampir tidak pernah melakukan penyusutan arsip, karena arsip 

kami sudah dalam bentuk digital. Dan karena basic kami di arsip seni rupa, maka 

semakin lama arsip tersebut disimpan, maka akan semakin tinggi nilainya. Jadi bisa 

dibilang seperti museum. Karena IVAA adalah kearsipan seni rupa, kriteria arsip 

kami berbeda dengan arsip lainnya. seperti misalnya undangan, kami tetap 

menyimpannya dan undangan termasuk arsip yang penting dan semakin lama akan 

semakin berharga meskipun secara informasi telah berlalu tapi dalam pemetaan 

arsip di IVAA sangat penting. 

IVAA hampir tidak pernah 

melakukan penyusutan arsip, 

mengingat keunikan arsip yang 

disimpan IVAA. Semakin lama 

arsip disimpan, nilainya akan 

semakin tinggi. 

7. 

Pebandingan 

manajemen dulu dan 

saat ini 

Manajemen arsip IVAA yang dahulu banyak memikirkan bagaimana mengelola 

arsip-arsip fisik namun sekarang manajemen arsip di IVAA lebih memikirkan 

bagaimana mengelola arsip-arsip digital/elektronik. Ruang penyimpanan dalam 

manajemen arsip IVAA yang dahulu lebih membutuhkan perawatan yang banyak, 

seperti box khusus untuk arsip kertas, box untuk arsip foto, box untuk arsip video. 

Sekarang arsip-arsip fisik kebanyakan akan dikembalikan kepada seniman (kami 

hanya meminjam), kami hanya melakukan digitalisasi dan menyimpannya dalam 

beberapa layer backup data.  

Terdapat perbedaan dalam 

manajemen arsip IVAA saat 

koleksi arsipnya berupa arsip 

konvensional dengan saat 

arsipnya berupa arsip 

elektronik. 

  

 

 

 

 

 

 

 



E. Keamanan Arsip  
 

No Kriteria Jawaban Interpretasi 

1. 
Hak akses pengguna 

arsip 

Pengguna boleh menggunakan arsip IVAA yang ada di Arsip Online secara gratis, 

namun pengguna harus selalu mencantumkan sumbernya. Jika pengguna meminta 

kepada arsiparis arsip dengan resolusi tinggi atau katalog lengkap, ada biaya khusus 

untuk dapat mengaksesnya. Seluruh arsip IVAA dapat digunakan hanya untuk 

keperluan non komersil. Jika pengguna akan menggunakan arsipnya untuk 

keperluan komersil seperti membuat buku untuk diperjualbelikan, pengguna harus 

minta izin langsung kepada senimannya langsung atau keluarganya (jika seniman 

sudah meninggal dunia) yang arsipnya akan digunakan. 

Terdapat standar atau pedoman 

akses arsip untuk pengguna 

arsip 

2. Keamanan sistem 

Sistem keamanan untuk menjaga agar arsip digital di IVAA tidak hilang karena 

kerusakan hardisk (tempat penyimpanan file-file digital) adalah dengan melakukan 

backup data dari hardisk yang sudah berumur 4-5 tahun ke hardisk baru. Dahulu 

kami melakukan back up data ke CD atau DVD. Namun sekarang kami hanya 

melakukan back up data ke hardisk dengan pertimbangan CD dan DVD memiliki 

batas pakai yang justru lebih singkat. Kami memiliki juga tabung pemadam 

kebakaran untuk antisipasi terjadinya kebakaran yang dapat memusnahkan arsip-

arsip yang kami miliki digital maupun fisik. kami bekerjasama dengan onthel 

studio untuk keamanan sistem, karena tidak ada dari kami yang memiliki basic 

sebagai programer. Dulu pernah kami menyimpan file dalam sebuah data base dan 

terjadi kebocoran. Jadi saat ini kamii menyimpan back up file dalam drive atau 

tempat penyimpanan lainnya. 

IVAA bekerjasama dengan 

pihak ketiga yang sesuai 

dengan kebutuhan IVAA 

sebagai lembaga kearsipan 

bidang seni budaya untuk 

keamanan arsip IVAA. 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 



E. Hambatan Dalam manajemen Arsip 
 

No Kriteria Jawaban Interpretasi 

1. 
Kendala dalam 

manajemen 

Ada. 

1. Tidak dapat dipungkiri digitalisasi adalah proses yang mahal. Kita harus 

menghitung perangkat, SDM, dan waktu. Siasat: seleksi, prioritas, volunteering. 

2. Harus pandai mensiasati teknologi supaya tidak tergilas, oleh sebab itu kami pun 

harus mempelajari teknologi itu sendiri, dan mengikuti perkembangannya. 

3. Bila sudah masuk ke wilayah distribusi secara online, maka kendala berikutnya 

adalah biaya internet dan listrik.  

4. Penyimpanan arsip digital tidak murah. Arsip digital yang terus-menerus 

diproduksi akhirnya membutuhkan space yang sangat banyak dalam penyimpanan. 

Dan bila memikirkan sistem back up, maka space tsb harus dikalikan dua, atau 

idealnya hingga tiga atau empat.  

5. Kerusakan sama artinya dengan kehilangan. Lain halnya dengan arsip analog. 

Kerusakan arsip analog tidak serta merta berarti hilangnya data. Contoh: foto 

berjamur, asalkan jamur tidak menutup seluruh permukaan foto, data di dalam foto 

tsb tidak seluruhnya hilang. Sedangkan berurusan dengan arsip digital yang pada 

abstraksi tingkat tingginya berarti segmen atau blok informasi yang tersedia untuk 

program komputer, maka ketika blok informasi tsb mengalami kerusakan/corrupt, 

maka hilanglah sudah keseluruhan data tsb.  

6. Berhadapan dengan jumlah yang luar biasa besar. Berurusan dengan 100 berkas 

mungkin tak terlalu menjadi masalah. Namun lantaran begitu mudahnya sebuah file 

digital diciptakan, dari kamera foto, kamera video, scanner, perekam suara, dll 

maka tak dipungkiri bengkaknya jumlah file yang diproduksi akhirnya menjadi 

masalah tersendiri. Saat ini IVAA memiliki setidaknya 3 juta file digital. Pada 

setiap file teriring pekerjaan yang harus dilakukan: identifikasi dengan segala 

informasi yang menyertainya, dan pencatatan lokasi penyimpanan (offline). 

Kemudian bila dipertimbangkan arsip tsb akan diunggah ke penyimpanan online, 

maka pekerjaan dimulai dari penciptaan data, pengisian informasi, deskripsi, dan 

pengunggahan file itu sendiri. 

Terdapat beberapa hambatan 

dalam manajemen arsip 

elektronik di IVAA, 

diantaranya yaitu masalah biaya 

operasional, teknologi, dan 

penyimpanan serta preservasi 



HASIL WAWANCARA DENGAN PENGGUNA ARSIP IVAA 

DI INDONESIAN VISUAL ART ARCHIVE (IVAA) YOGYAKARTA 

 
 

 
 

 

Akses Arsip 

 

 

No Kriteria Jawaban Interpretasi 

1 
Pelayanan Arsip 

IVAA 

Ignatia Nilu: Sejauh ini saya mendapatkan pelayanan secara cepat dan 

aksesibilitasnya sangat mudah. Pustakawan dan staff yang berada di institusi ini 

sangat kooperatif. 

 

Fredy Chandra: Bagus dan sangat sederhana (simpel) 

 

Wening Hesti N.R. : Baik, sangat memuaskan dan fast response 

 

Meita Estiningsih : Menyenangkan. Kalau tidak dapat mencari 

arsip/buku/dokumen sendiri bisa tanya langsung ke pustakawannya atau ke peneliti 

yang bersangkutan dan akan dicarikan dan dilayanani dengan ramah (great 

hospitality). 

 

Pelayanan akses terhadap arsip 

IVAA cukup mudah. 

2. Hambatan  

Ignatia Nilu: Sejauh ini belum 

 

Fredy Chandra: Sejauh ini tidak. 

 

Tidak terdapat kendala dalam 

akses arsip IVAA 



Wening Hesti N.R. : Tidak ada hanya saja file yg saya inginkan besar ukurannya 

jadi harus ke jogja 

 

Meita Estiningsih : Ada. Mungkin agak susah kalau mencari sendiri secara 

manual, misal waktu datang ke perpustakaannya dan  nomor buku-bukunya agak 

berantakan, jadi harus benar-benar teliti dan agak memakan waktu. Kadang tidak 

semua arsip juga ada di database online mereka. Tapi mungkin mereka sedang 

memprosesnya agar pelayanan digital lancar. 

 

3. Harapan untuk IVAA  

Ignatia Nilu: Memilki platform tambahan, yaitu mobile aplikasi. 

 

Fredy Chandra: Semakin baik tentunya, semakin berkembang, dan semakin 

lengkap, baik data, dokumen, dan lainnya. 

 

Wening Hesti N.R. : Terus update dan ditambah koleksi bukunya 

 

Meita Estiningsih : melengkapi arsip digitalnya.. :) 

 

Harapan untuk IVAA yaitu agar 

terus memperbaiki sistemnya 

mengikuti perkembangan 

zaman. 

 



Lampiran 6 

Prosedur Layanan Arsip IVAA 

 

Prosedur permintaan arsip di ilustrasikan melalui gambar di bawah ini: 

 

http://ivaa-online.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Gambar-alur-layanan-arsip-IVAA-2017_edited.jpg


 

Penjelasan gambar di atas adalah sebagai berikut: 

1A. Anda disarankan untuk terlebih dahulu mencari arsip yang dibutuhkan di 

Arsip Online IVAA, http://archive.ivaa-online.org/ 

2A. Setelah menemukan kebutuhan arsip Anda 

3A. Silakan menggunakan dengan mencantumkan sumbernya. 

Tapi bila, 

2B. Anda tidak dapat menemukan arsip yang dibutuhkan di Arsip Online IVAA, 

barangkali arsip tersebut belum sempat diunggah, 

3B. Bila Anda belum terdaftar sebagai KawanIVAA, maka, 

4B. Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui tautan 

ini http://bit.ly/2k9F3W2 Keanggotaan ini berlaku untuk seterusnya tanpa masa 

kadaluarsa. 

Sementara itu apabila, 

3C. Anda telah terdaftar sebagai anggota KawanIVAA, 

4C. Silakan menghubungi Arsiparis IVAA melalui alamat email archive@ivaa-

online.org atau mengisi formulir “Kontak” di Arsip Online IVAA. 

5C. Mohon menunggu respon dari Arsiparis IVAA selambat-lambatnya 3 hari 

kerja, 

6C. Anda diminta mengisi formulir Permintaan Arsip secara online dan 

menjelaskan keperluan penggunaan arsip di formulir tersebut. Anda tidak bisa 

mengisi formulir ini apabila Anda belum terdaftar, 

7C. Bila arsip akan digunakan untuk keperluan penelitian saja, maka Anda bisa 

langsung menuju nomor 10, 

Sedangkan bila, 

7D. Arsip akan digunakan untuk keperluan yang hasil akhirnya akan 

dipublikasikan atau direproduksi, 

8D. Anda diharuskan untuk meminta izin penggunaan kepada pemilik arsip yang 

sebelumnya (misal: pemegang hak, seniman, keluarga seniman, dll) 

9D. Silakan mengabari Arsiparis ketika Anda telah mendapatkan izin penggunaan 

arsip, 

10. Anda diminta membayar biaya pemrosesan data atau pengirimannya, bila ada, 

11. Anda akan diminta mendepositkan sejumlah uang, 

12. Arsiparis mengirimkan arsip yang Anda butuhkan, 

13. Anda sangat diharapkan untuk menyumbangkan salinan 

penelitian/dokumentasi projek Anda terkait arsip yang digunakan dalam bentuk 

tercetak atau berkas digital, 

http://archive.ivaa-online.org/
http://bit.ly/2k9F3W2


14. Setelah mendapatkan salinan penelitian/dokumentasi projek Anda, Arsiparis 

akan mengembalikan uang deposit. 

Demikian informasi dari kami. Silakan menghubungi Arsiparis IVAA apabila ada 

ada hal-hal yang ingin ditanyakan melalui alamat email archive@ivaa-online.org. 

Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menggunakan layanan arsip IVAA. 

Salam hangat, 

Melisa Angela 

Kepala Arsip 

Indonesian Visual Art Archive 

 

 



This picture illustrates the archive request procedure:

 

http://ivaa-online.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Gambar-alur-layanan-arsip-IVAA-2017_edited_ENG.jpg


Explanation of the picture above: 

1A. You are kindly expected to search the archive needed from IVAA Online 

Archive, at: http://archive.ivaa-online.org/ before contacting the archivist, 

2A. When you have found the required archive at the IVAA Online Archive, 

3A. Feel free to use it and please include the source. 

But, 

2B. If the required archive is not available on IVAA Online Archive, it is possible 

the specific archive is not yet uploaded. Then, 

3B. You need to be a registered member, 

4B. Feel free to be a member at http://bit.ly/2k9F3W2 This is a lifetime 

membership. 

Meanwhile, if, 

3C. You are already registered as a member of KawanIVAA, 

4C. Please contact IVAA’s archivist via email at archive@ivaa-online.org, or fill 

the available contact form at IVAA Online Archive, 

5C. Allow us to respond within three working days, 

6C. You will be asked to fill Archive Request Form and verify KawanIVAA 

member ID, 

7C. If you intend to use the archive for research only, then you can go directly to 

number 10. 

But, 

7D. If you intend to publish or reproduce the archive, 

8D. Please proceed by asking permission from previous archive holders (e.g. 

owner to rights, family, etc.) 

9D. Once you obtained the permission, please inform the archivist, 

10. Please process payment for data processing & delivery, 

11. You will be required to deposit a certain amount, 

12. Copies of requested archives will be sent to you via preferred delivery, 

13. Please send us a copy of your research in print or electronic files, 

14. The archivist will return your deposit upon receiving your research copy. 

Please contact our archivist at archive@ivaa-online.org for any further questions. 

 

 

 

 

 

http://archive.ivaa-online.org/
http://bit.ly/2k9F3W2
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Formulir Permintaan Arsip IVAA 

 

 

Formulir Permintaan Arsip ------

---------- Archive Request Form 

(2017) 
 

Dear KawanIVAA,  

(please scroll down for English) 

Mulai Juni 2012, kami melakukan pencatatan reguler untuk Anda yang 

menggunakan arsip IVAA. Pengguna arsip IVAA dimohon untuk mencari terlebih 

dahulu arsip yang dibutuhkan di Arsip Online IVAA, di http://archive.ivaa-

online.org. 

Mohon untuk mengisi hingga bagian akhir untuk memastikan formulir Anda 

terkirim dengan benar. Seluruh informasi yang Anda berikan hanya kami 

gunakan secara internal.  

Dalam form ini, Anda sekaligus menyanggupi 'Perjanjian Penggunaan Arsip'.  

Salam 

*pertanyaan dengan tanda bintang merah wajib diisi 

--- 

Starting June 2012, we record our archive users actively. All users kindly 

expected to search the archive needed through IVAA Online Archive at 

http://archive.ivaa-online.org before contacting the Archivist. 

Please fill the fields as complete as possible and make sure your form well 

submitted. All information submitted only be used for internal purposes. 

https://www.google.com/url?q=http://archive.ivaa-online.org&sa=D&ust=1491100702789000&usg=AFQjCNHs0cPdFbFIhlu_BWEsjXdxQYR5mQ
https://www.google.com/url?q=http://archive.ivaa-online.org&sa=D&ust=1491100702789000&usg=AFQjCNHs0cPdFbFIhlu_BWEsjXdxQYR5mQ
https://www.google.com/url?q=http://archive.ivaa-online.org&sa=D&ust=1491100702789000&usg=AFQjCNHs0cPdFbFIhlu_BWEsjXdxQYR5mQ


In the 3rd section you will note your approval in the 'Terms of Use section'. 

Warm regards 

* Wajib 

Informasi diri Anda 

Your Personal Information 

Nama Lengkap * 

Full Name 
 

Jawaban Anda 

Pertanyaan ini wajib diisi 

Alamat Pos * 

Postal Address 
 

Jawaban Anda 

Pertanyaan ini wajib diisi 

Nomor Telepon * 

Phone Number 
 

Jawaban Anda 

Pertanyaan ini wajib diisi 

Alamat Email * 

Email Address 
 

Jawaban Anda 

Pertanyaan ini wajib diisi 

Kewarganegaraan * 

Nationality 
 

Jawaban Anda 

Pertanyaan ini wajib diisi 

Tergabung dalam institusi? * 

Are you part or currently running an institution? 
Ya / Yes 
Tidak / No 

Pertanyaan ini wajib diisi 



Jika ya, mohon tuliskan nama institusi Anda: 

If yes, please write down the name of your institution: 
 

Jawaban Anda 

Apakah Anda sudah menjadi KawanIVAA? (anggota Perpustakaan 

IVAA) * 

Are you currently registered as KawanIVAA? (member of IVAA Library) 
Sudah / Yes, I am 
Belum / No, not yet 

Pertanyaan ini wajib diisi 
Jika jawaban Anda 'Belum' / If your answer is 'No' 

Mohon mendaftar terlebih dahulu menjadi KawanIVAA melalui tautan ini: 

Please kindly register as KawanIVAA through below link: 

http://bit.ly/Nn9aOv 

Terima kasih sudah mendaftar! 

Thank you for registering! 

Bila sudah terdaftar, mohon tuliskan nomor keanggotaan KawanIVAA 

Anda atau alamat email yang terdaftar: * 

Please write down registration number of KawanIVAA membership or your 

registered email address: 
 

Jawaban Anda 

Pertanyaan ini wajib diisi 

BERIKUTNYA 
Halaman 1 dari 3 
Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir. 

Formulir ini dibuat dalam Indonesian Visual Art Archive. Laporkan 
Penyalahgunaan - Persyaratan Layanan - Ketentuan Tambahan 

 Formulir 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/Nn9aOv&sa=D&ust=1491100702795000&usg=AFQjCNGENjpz2TJwQ2j3RJkMADlZZ7Y-sg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLa1vAx9ZnHRnpiM-YtHIrIyHzIpBj_8cAV0KCncWIYYqd3w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLa1vAx9ZnHRnpiM-YtHIrIyHzIpBj_8cAV0KCncWIYYqd3w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLa1vAx9ZnHRnpiM-YtHIrIyHzIpBj_8cAV0KCncWIYYqd3w/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLa1vAx9ZnHRnpiM-YtHIrIyHzIpBj_8cAV0KCncWIYYqd3w/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Backend Arsip Online IVAA 
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Halaman Depan Arsip Online IVAA 
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Metadata Arsip IVAA 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11 

Statistik Pengunjung Arsip Online IVAA 

 

 

 



PENGUMPULAN ARSIP [oleh: Melisa Angela, 2017] 

 

 

 

Pada bagian ini akan dibicarakan tentang tahap 

pertama pekerjaan Bidang Arsip, yakni 

mengumpulkan arsip. Pekerjaan ini merupakan 

kegiatan pokok Tim Dokumentasi.  

 

Cara pengumpulan arsip secara teknis dibedakan 

menjadi dua macam: (1) Merekam; (2) Akuisisi. 

 

Karakter Tim Dokumentasi 

Karakter utama Tim Dokumentasi adalah selalu 

tanggap informasi terkini skena seni rupa, baik 

dalam area Yogyakarta maupun Indonesia. Selain itu tim ini juga harus memahami hal-hal atau 

momentum yang mungkin saja penting dalam sebuah peristiwa seni rupa, dalam rangka 

menghindari terlewatnya sebuah proses penting pada waktu merekam. 

 

Merekam Peristiwa Seni 

 

Peralatan Merekam 

Sebagian besar arsip IVAA diperoleh dengan cara merekam secara langsung suatu peristiwa ataupun 

karya. Peralatan yang digunakan untuk merekam antara lain adalah: 

• Kamera foto, lebih detil penggunaannya lihat 

• Kamera video, lebih detil penggunaannya lihat 

• Alat perekam suara, lebih detil penggunaannya lihat 

 

Cara mendokumentasikan peristiwa seni sangat tergantung pada macam peristiwa seni itu sendiri.  

 

Di bawah ini adalah contoh-contoh ragam peristiwa seni dan cara mendokumentasikannya: 

 

Pameran seni rupa, yang direkam antara lain: 

• Rekamlah kata sambutan pembuka dari pihak penyelenggara pameran yang biasanya 

dilakukan pada waktu pembukaan pameran. Hal ini dilakukan karena di dalam kata 

pembuka acap kali disebutkan hal-hal yang menjelaskan tentang pameran tsb, misal: siapa 

yang berpameran, tema apa yang diusung, mengapa diadakan acara tsb, dll 

• Rekamlah bila ada performance art atau orasi budaya yang dilakukan pada waktu untuk 

seremoni pembukaan pameran, 

• Acara hiburan/selebrasi seperti pertunjukan tari, musik, dll tidak perlu direkam,  

• Potretlah karya yang dipamerkan. Pemotretan karya bila tidak dimungkinkan saat itu juga 

(misal, ruang terlalu penuh oleh pengunjung), melainkan bisa dilakukan di lain hari. 

• Potretlah situasi ruangan pada waktu pembukaan, perilaku pengunjung, hal-hal unik yang 

didapatkan di dalam pameran. 

• Kumpulkan semua material cetak yang tersedia: katalog pameran, selebaran teks kuratorial, 

flyer, poster, dll.  

 

Acara perbincangan seni rupa (Diskusi, Kuliah Umum, Seminar, Simposium, Presentasi, dll), yang 

direkam adalah: 

• Rekamlah sepanjang acara perbincangan berlangsung, sebab dibutuhkan keseluruhan isi 

perbincangan.  

Pengumpulan Arsip 

Merekam Peristiwa Seni 

Wawancara Pelaku Seni 

Menyimpan Rekaman 

Akuisisi Arsip dan Donasi 

Menyimpan Hasil Akuisisi dan Donasi 

Digitalisasi Arsip 

Dokumen kertas  

Foto  

Kaset audio  

Kaset video  



• Kumpulkan material cetak yang tersedia, seperti makalah, paper, agenda, brosur, dll. 

 

Performance art, cara merekamnya adalah: 

• Apabila performance berlangsung dinamis: sepanjang performance berlangsung 

• Apabila performance berlangsung repetitif: merekam satu penggalan repetisi 

• Apabila performance cenderung lambat atau stagnan: merekam momentum-momentum 

perubahan. 

 

Wawancara Pelaku Seni  

Wawancara bisa menjadi arsip yang sangat penting, karena langsung merujuk pada sumber pertama. 

Kualitas wawancara sangat dipengaruhi oleh persiapan pewawancara. Siapkan hal-hal berikut 

sebelum memulai wawancara: 

- Pelajari dengan baik profil narasumber yang akan diwawancarai. 

- Pilih fokus yang akan dibicarakan, karena tidak mudah membicarakan seluruh riwayat hidup 

dalam satu kesempatan wawancara. 

- Tulislah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. 

- Moderasi jalannya wawancara supaya sesuai dengan rencana, improvisasi bisa dilakukan asalkan 

tidak membuat wawancara menjadi bertele-tele. 

- Selalu gunakan mikrofon clip-on supaya suara jelas terdengar, meskipun di tengah keramaian atau 

situasi yang bising. 

 

Menyimpan Rekaman 

 

 

Mengakuisisi Arsip 

 

Melakukan Pendekatan 

Dalam mengakuisisi arsip, kecakapan yang paling dibutuhkan adalah kecakapan persuasif. 

IVAA harus mampu melakukan pendekatan dan meyakinkan pihak pemilik arsip supaya mau 

menyerahkan arsipnya. Supaya pihak yang disasar merasa yakin IVAA akan menyimpan dan 

memanfaatkan arsip mereka dengan baik dan benar, maka petugas IVAA harus menjelaskan apa 

itu IVAA, apa saja yang dikerjakan IVAA, dan bagaimana IVAA bekerja. Juga tak kalah penting 

untuk memberikan kesadaran bahwa IVAA akan membuka akses publik terhadap arsip, serta 

manfaat dari keterbukaan akses ini. Mengingat bahwa IVAA adalah lembaga non-profit perlu 

dijelaskan juga bahwa IVAA tidak memiliki dana dalam proses akuisisi. Atau dengan kata lain 

IVAA tidak membeli arsip, melainkan arsip didonasikan kepada IVAA, atau IVAA diberi izin 

untuk mendigitalisasi/membuat salinan arsip. Oleh karena begitu kompleksnya proses 

pendekatan ini, pekerjaan akuisisi arsip sebaiknya dilakukan oleh Tim Dokumentasi bersama 

Arsiparis, dan tim lain yang dibutuhkan sesuai situasi dan kondisi.  

 

Melayangkan Surat Permohonan 

Membuat surat permohonan resmi akan memberikan manfaat yakni sebagai pencatatan, dan 

sekaligus membangun percakapan yang formal. 

 

Jalur Komunikasi 

Setelah melalui jalur komunikasi formal yakni surat resmi, jalur komunikasi selanjutnya dalam 

proses tindak lanjut disesuaikan dengan karakter pemilik arsip. Semua jalur yang dinilai efektif 

dapat dilakukan, mulai dari email, whatsapp, sms, telepon, hingga pertemuan tatap muka.  

 

Menerima Arsip 

Ketika pemilik arsip sudah setuju untuk mendonasikan arsipnya, maka proses pengiriman (atau 

pengambilan) akan dilakukan. Teknis serah terima ini dibicarakan dengan pemilik arsip, dan 



sebisa mungkin tidak menyulitkan pemilik arsip. Dalam serah terima arsip terutama saat 

dilakukan dengan proses tatap muka, sering kali terjadi pemaparan informasi yang sangat 

penting dari pemilik arsip, dan proses ini terjadi secara lisan. Untuk mengantisipasi hilangnya 

informasi, dalam setiap proses serah terima petugas harus siap dengan peralatan rekam yang 

lengkap. Kameran video sangat ideal untuk merekam proses ini, atau setidaknya alat perekam 

suara. Mintalah izin kepada pemilik arsip untuk merekam percakapan, dengan menjelaskan 

bahwa tujuan perekaman ini adalah mengantisipasi hilangnya informasi yang diucapkan oleh 

pemilik arsip.  

 

Mencatat Proses Serah Terima Arsip 

Catatan hitam di atas putih sangat penting untuk dibuat dalam proses serah terima arsip. Catatan 

ini berguna untuk menjelaskan hak IVAA dalam penggunaan arsip, dan mencatat ketentuan 

khusus penggunaan arsip yang dicetuskan oleh pemilik arsip. Surat yang disebut Surat 

Kesepakatan Serah Terima Arsip ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing akan dibawa 

oleh IVAA dan pihak pemberi arsip.  

Tips: Apabila pada waktu serah terima arsip Anda tidak yakin akan dapat menemukan printer 

dengan mudah, siapkan surat serah terima dalam versi sudah diprint sebelum serah terima 

berlangsung. Selain itu bawa juga surat versi template yang masih kosong, sehingga apabila 

terjadi improvisasi ketentuan penggunaan pada waktu serah terima, Anda tetap dapat 

menyiapkan surat dengan tambahan tulisan tangan. Oleh sebab itu bawalah juga kertas karbon 

supaya tidak perlu menulis dua kali.  
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A. Dokumentasi adalah: 

1. Mengambil gambar dengan kamera foto atau video 

2. Merekam suara  

3. Mengambil katalog, fotokopian, CD, apapun yang disediakan di meja tamu 

4. Mencari liputan 

 

B. Mulai dari mana? 

1. Buat daftar peristiwa (sekarang di google docs) 

2. Buat pertemuan membahas daftar peristiwa, minimal 2 minggu sekali 

3. Pertemuan harus dihadiri Dokumentator dan Arsiparis 

4. Tiap pertemuan harus dilaporkan ke Direktur dan Program berikut 

keputusannya 

 

C. Bagaimana cara buat Daftar Peristiwa? 

No. Aktivitas Hasil 

1 Lihat poster di depan gedung 
IVAA 

Nama acara, lokasi dan tanggal 

2 Tanya undangan ke Layanan 
atau Program 

Nama acara, lokasi dan tanggal 

3 Cek email: 
webmaster@ivaa-online.org 

ivaa@ivaa-online.org 

public@ivaa-online.org 

a. Nama acara, lokasi dan tanggal 
b. Artikel/info ttg artikel 
c. Kabar ttg pelaku 

4 Cek event di fb Nama acara, lokasi dan tanggal 

5 Langganan media massa 
online, sementara 
menggunakan Google Reader 
(Lihat Daftar Media Massa) 

a. Nama acara, lokasi dan tanggal 
b. Artikel/info ttg artikel 
c. Kabar ttg pelaku 

6 Langganan ke beberapa blog, 
sementara menggunakan 
Google Reader (Lihat Daftar 
Media Massa) 

a. Nama acara, lokasi dan tanggal 
b. Artikel/info ttg artikel 
c. Kabar ttg pelaku 

7 Kirim email ke daftar kontak a. Nama acara, lokasi dan tanggal 

mailto:webmaster@ivaa-online.org
mailto:ivaa@ivaa-online.org
mailto:public@ivaa-online.org
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mingguan hasil pertemuan b. Artikel/info ttg artikel 
c. Kabar ttg pelaku 

 

D. Bagaimana menindaklanjuti Daftar Peristiwa? 

1. Email kontak yang sudah dishare 

2. Telepon/SMS 

3. Minta surat resmi 

4. Serah terima form penerimaan dokumen 

 

E. Mekanisme Koordinasi 

1. Serah Terima Dokumen ke luar dilakukan oleh Bagian Dokumentasi, jika 

tidak, harus sepengetahuan bagian Dokumentasi melalui lisan 

2. Setiap korespondensi email melayani dokumen ke luar maupun ke dalam 

harus di cc ke melisa@ivaa-online.org dan pitra@ivaa-online.org, termasuk 

permintaan dokumentasi kegiatan IVAA sendiri (misalnya dari Bagian Riset 

dan Program) 

3. Bagian Dokumentasi dan Arsip menuliskan agenda pekerjaannya maksimal 

5 hari, minimal 3 hari di papan tulis untuk dilihat bersama 

4. Form penerimaan dan permintaan dokumen wajib diisi dan disimpan 

salinannya dalam Folder 

5. Tiap kebutuhan dokumentasi juga dibahas dalam pertemuan berkala 

6. Tiap pulang dokumentasi lapangan, masukkan perolehan (katalog, 

fotokopian, dsb.) ke dalam kotak plastik dan direview untuk tahap 

pengolahan, juga dibahas dalam pertemuan berkala 

7. Penambahan dalam Konvensi dan modul ini dilakukan oleh Melisa atau Pitra 

dan informasi perubahan disebarluaskan melalui email yang di cc ke 

melisa@ivaa-online.org, pitra@ivaa-online.org, documentation@ivaa-

online.org, program@ivaa-online.org 

8. (tambahan) 

mailto:melisa@ivaa-online.org
mailto:pitra@ivaa-online.org
mailto:melisa@ivaa-online.org
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9. (tambahan) 

 

 

 

F. Bagaimana menyimpan hasil dokumentasi? 

 

DIGITAL 

10 (sepuluh) Tahap di bawah ini harus dikerjakan maksimal 3 hari setelah 

dokumentasi dalam bentuk file diterima. Misalnya file diperoleh hari Jumat, maka 

maksimal hari Senin siang sudah dilaporkan ke bagian arsip. 

 

Tahapannya sebagai berikut: 

1. Buat 7 (tujuh) folder utama berdasarkan nama daerah:  

Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lain-

lain 

2. Buat folder untuk menyimpan file hasil dokumentasi 

3. Namai folder seperti di bawah ini: 

Jenis Dokumentasi Nama Folder 

Acara, yakni: 

● Pameran 

● Performance Art 

● Diskusi 

● Presentasi, Artists' Talk, 

Pemutaran 

● Proyek 

“Tahun” - “Nama Tempat” - Judul 

Acara 

 

*Perhatikan penulisan nama tempat di 

lembar KONVENSI 

*Masukkan hanya huruf dan angka 

*Jangan copy paste dari teks, ketik 

ulang semuanya 

Pelaku, yakni: 

● File karya tanpa keterangan 

“Nama pelaku” 
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acara 

● File CV 

● File tulisan  

● File foto pribadi, keluarga, surat 

menyurat, dsb. 

*Sementara lihat nama di KONVENSI, 

di kemudian hari bisa langsung lihat 

Sistem Arsip  

 

4. Transfer file dari alat ke folder yang sudah dibuat, tidak perlu buat folder lagi 

di dalamnya, masukkan semua 

5. Pastikan semua file dalam kondisi layak (Tidak buram, Tidak blur, Bukan 

foto/video selain tujuan dokumentasi) 

6. Keluar dari folder tersebut setelah transfer file 

7. Buat folder “Kedatangan” 

8. Buat file dokumen bernama seperti di bawah ini atau copy paste dari nama 

Folder tempat simpan hasil dokumentasi: 

 

Jenis Dokumentasi Nama File 

Acara, yakni: 

● Pameran 

● Performance Art 

● Diskusi 

● Presentasi, Artists' Talk, 

Pemutaran 

● Proyek 

“Tahun” - “Nama Tempat” - Judul 

Acara 

 

*Perhatikan penulisan nama tempat di 

lembar KONVENSI 

Pelaku, yakni: 

● File karya tanpa keterangan 

acara 

● File CV 

● File tulisan  

“Nama pelaku” 

*Sementara lihat nama di KONVENSI, 

di kemudian hari bisa langsung lihat 

Sistem Arsip 
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● File foto pribadi, keluarga, surat 

menyurat, dsb. 

 

9. Isi Dokumen dengan urutan sebagai berikut, jangan sampai ada yang terlewat, 

sebutan untuk dokumen ini adalah IDENTIFIKASI 

a. “Nama Acara” dan Tanggal atau “Nama Pelaku” 

b. Nama Tempat dan Alamat Lengkap (Perhatikan penulisan di lembar 

KONVENSI) 

c. Nama-nama yang terlibat dan perannya (Hati-hati jangan salah ejaan), ditulis 

seperti ini:  

Agung Kurniawan, seniman 

Alia Swastika, kurator 

dst. 

d. Isi folder hasil transfer dalam jumlah file, nama extension 

10. Kirim file IDENTIFIKASI ke Bagian Arsip untuk direvisi 

 

* File identifikasi akan direvisi terutama untuk ejaan 

** File yang sudah ditransfer harus segera dikopi sesuai pencatatan arsip, 

melibatkan penamaan file dan pemrosesan 

 

Sampel Ceklist hasil dokumentasi 
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CETAK/ANALOG 

 

2 (dua) tahap ini harus dilakukan maksimal 1 (satu) hari setelah penerimaan 

dokumen, dengan beberapa pengecualian seperti sedang berada di luar kota, libur 

kantor, atau sakit. 

 

Tahapannya sebagai berikut: 

1. Laporkan melalui email perolehan dokumen sesuai urutan berikut: 

a. “Nama Acara” dan Tanggal atau “Nama Pelaku” 

b. Nama Tempat dan Alamat Lengkap jika berupa dokumentasi acara 

(Perhatikan penulisan di lembar KONVENSI) 

c. Nama-nama yang terlibat dan perannya jika berupa dokumentasi acara 

(Hati-hati jangan salah ejaan), ditulis seperti ini:  

Agung Kurniawan, seniman 

Alia Swastika, kurator 

dst. 

d.  Jenis Dokumen dan satuannya, misalnya: 
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Katalog, 2 eksemplar 

Slide Foto, 36 biji 

Poster, 15 lembar 

2.  Buat pertemuan untuk menentukan tahapan digitalisasi 



Yang perlu diingat dalam mengunggah arsip ke Online Archive (OA): 

Terakhir revisi: 2 Februari 2017 

 
Mengunggah Kliping: 

1. Cek dulu apakah sudah pernah diunggah sebelumnya. 
2. Ketika melakukan pencarian dalam rangka cek ulang, tulislah sepenggal kalimat 

saja (2-3 kata) yang dirasa cukup unik, karena barangkali konten dituliskan dengan 
sedikit berbeda oleh pengunggah sebelumnya 

3. Baca dulu sejenak untuk memahami kontennya. 
4. Di bagian deskripsi: 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Nama media, waktu terbit, nomor 
halaman (bila ada). 
 
Sepenggal paragraf (2-3 kalimat) yang 
paling menarik. 
 
Sumber 
Bila berasal dari Arsip IVAA: 
 
Hanya digunakan untuk keperluan 
penelitian saja. Penyebutan sumber 
diwajibkan dalam penggunaan. 
 
Bila berasal dari Pihak Lain: 
 
Dokumen dikontribusikan oleh ..., dan 
didigitalisasi oleh IVAA pada tahun .... 
Hanya digunakan untuk keperluan 
penelitian saja. Penyebutan sumber 
diwajibkan dalam penggunaan. 

Nama media, waktu terbit, nomor 
halaman (bila ada). 
 
Terjemahan judul artikel. 
 
Sumber 
Bila berasal dari Arsip IVAA: 
 
For research use only. Please include 
the source. 
 
Bila berasal dari Pihak Lain: 
 
This document(s) was contributed by ..., 
and digitized by IVAA in .... For research 
use only. Please always include the 
source. 

 

5. Kaitkan dengan semua elemen yang ditemukan: Event, Pelaku, Karya, terutama 
PELAKU. 

6. Bila PELAKU belum ditemukan, buatlah terlebih dahulu kemudian kaitkan. 
7. Selalu hindari salah ketik (typo). 
8. Unggah file dalam format PDF. Ukuran file PDF maksimal 1 MB. 
9. Hindari penamaan file dengan tanda baca (titik, koma, titik dua, titik koma, garis 

miring, tanda petik, tanda petik satu, persen, tanda bintang, dll).   
10. Hindari membuat nama file PDF terlalu panjang.  
11. Setelah selesai mengunggah, catat proses ini dengan mengisi tabel ini: 

https://docs.google.com/a/ivaa-
online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4
/edit?usp=sharing  

 
Mengunggah Katalog: 

1. Cek dulu apakah sudah pernah diunggah sebelumnya. 
2. Ketika melakukan pencarian dalam rangka cek ulang, tulislah sepenggal kalimat 

saja (2-3 kata) yang dirasa cukup unik, karena barangkali konten dituliskan dengan 
sedikit berbeda oleh pengunggah sebelumnya 

https://docs.google.com/a/ivaa-online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ivaa-online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ivaa-online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4/edit?usp=sharing


3. Baca dulu sejenak untuk memahami kontennya. 
4. Di bagian deskripsi: 

 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Sumber 
Bila berasal dari Arsip IVAA: 
 
Katalog ini merupakan koleksi 
Perpustakaan IVAA library.ivaa-
online.org. Hanya digunakan untuk 
keperluan penelitian saja. Penyebutan 
sumber diwajibkan dalam penggunaan. 
 
Bila berasal dari Pihak Lain: 
 
Dokumen dikontribusikan oleh ..., dan 
didigitalisasi oleh IVAA pada tahun .... 
Hanya digunakan untuk keperluan 
penelitian saja. Penyebutan sumber 
diwajibkan dalam penggunaan. 

Sumber 
Bila berasal dari Arsip IVAA: 
 
This catalogue is the collection of IVAA 
Library library.ivaa-online.org. For 
research use only. Please include the 
source. 
 
Bila berasal dari Pihak Lain: 
 
This document(s) was contributed by ..., 
and digitized by IVAA in .... For research 
use only. Please always include the 
source. 

 

5. Kaitkan dengan semua elemen yang ditemukan, Event, Pelaku, Karya, terutama 
EVENT 

6. Bila EVENT disebutkan, namun belum ada di OA, buatlah terlebih dahulu kemudian 
kaitkan. 

7. Selalu hindari salah ketik (typo). 
8. Unggah file dalam format PDF. Ukuran file PDF maksimal 10 MB. 
9. Hindari penamaan file dengan tanda baca (titik, koma, titik dua, titik koma, garis 

miring, tanda petik, tanda petik satu, persen, tanda bintang, dll).   
10. Hindari membuat nama file PDF terlalu panjang. 
11. Setelah selesai mengunggah, catat proses ini dengan mengisi tabel ini: 

https://docs.google.com/a/ivaa-
online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4
/edit?usp=sharing  

 
Mengunggah Makalah, Teks Kuratorial: 

1. Cek dulu apakah sudah pernah diunggah sebelumnya. 
2. Ketika melakukan pencarian dalam rangka cek ulang, tulislah sepenggal kalimat 

saja (2-3 kata) yang dirasa cukup unik, karena barangkali konten dituliskan dengan 
sedikit berbeda oleh pengunggah sebelumnya. 

3. Baca dulu sejenak untuk memahami kontennya. 
4. Tulislah sumber arsip di bagian deskripsi: 

 

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris 

Tulislah sepenggal paragraf yang paling 
menarik. 
 
Sumber 
Bila berasal dari Arsip IVAA: 
 
Katalog ini merupakan koleksi 

Terjemahan judul makalah. 
 
Sumber 
Bila berasal dari Arsip IVAA: 
 
This catalogue is the collection of IVAA 
Library library.ivaa-online.org. For 

http://library.ivaa-online.org/
http://library.ivaa-online.org/
http://library.ivaa-online.org/
https://docs.google.com/a/ivaa-online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ivaa-online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ivaa-online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4/edit?usp=sharing
http://library.ivaa-online.org/


Perpustakaan IVAA library.ivaa-
online.org. Hanya digunakan untuk 
keperluan penelitian saja. Penyebutan 
sumber diwajibkan dalam penggunaan. 
 
Bila berasal dari Pihak Lain: 
 
Dokumen dikontribusikan oleh ..., dan 
didigitalisasi oleh IVAA pada tahun .... 
Hanya digunakan untuk keperluan 
penelitian saja. Penyebutan sumber 
diwajibkan dalam penggunaan. 

research use only. Please include the 
source. 
 
Bila berasal dari Pihak Lain: 
 
This document(s) was contributed by ..., 
and digitized by IVAA in .... For research 
use only. Please always include the 
source. 

 

5. Kaitkan dengan semua elemen yang ditemukan, Event, Pelaku, Karya, terutama 
EVENT 

6. Bila EVENT disebutkan, namun belum ada di OA, buatlah terlebih dahulu kemudian 
kaitkan. 

7. Selalu hindari salah ketik (typo). 
8. Unggah file dalam format PDF. Ukuran file PDF maksimal 1 MB. 
9. Hindari penamaan file dengan tanda baca (titik, koma, titik dua, titik koma, garis 

miring, tanda petik, tanda petik satu, persen, tanda bintang, dll).   
10. Hindari membuat nama file PDF terlalu panjang. 
11. Setelah selesai mengunggah, catat proses ini dengan mengisi tabel ini: 

https://docs.google.com/a/ivaa-
online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4
/edit?usp=sharing  
 

 

http://library.ivaa-online.org/
http://library.ivaa-online.org/
https://docs.google.com/a/ivaa-online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ivaa-online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/ivaa-online.org/spreadsheets/d/1NPPoFOErjEV7Rh1q24l9Sx2iBOPmmc8fVMK7ulMI6x4/edit?usp=sharing
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