Perkuat Kearsipan, Dispersip Kalsel Sosialisasikan Perda

Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani dan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional RI, H Andi Kasman.
Foto-apahabar.com/Musnita Sari

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, disosialisasikan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarbaru, Senin
(9/3/2020) pagi.
Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie, mengatakan, sosialisasi ini untuk memberikan
pedoman bagi penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu di daerah.
(Diringkas dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/03/10/perda-penyelenggaraankearsipan-disosialisasikan-ini-harapan-kepala-dispersip-kalsel.)

Sosialisasi ini guna mewujudkan ketersediaan arsip yang autentik sebagai alat bukti yang
sah. Optimalisasi penyelenggaraan kearsipan dilakukan di lingkungan BUMD, lembaga
pendidikan, organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Perda tersebut disosialisasikan agar
dapat menjadi pedoman untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Keikutsertaan masyarakat yang berpartisipasi dalam kearsipan bernilai guna tinggi dalam
penyelamatan serta pendayagunaan informasi sumber arsip.
Sosialisasi ini mendapat apresiasi dari Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional
RI, H Andi Kasman, karena melibatkan peserta dari berbagai lintas sektor.
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(Diringkas

dari

https://apahabar.com/2020/03/perkuat-kearsipan-dispersip-kalsel-

sosialisasikan-perda/.)

ANRI bukan hanya mengapresiasi dalam kegiatannya saja, akan tetapi, juga sangat
mendukung apabila Dispersip Kalsel bersedia kembali mengikuti perlombaan kearsipan tingkat
Nasional, yang sebelumnya di 2011 lalu Pemprov Kalsel berhasil mendapatkan penghargaan
dengan predikat juara harapan 3 dibidang pengawasan kearsipan untuk tingkat Provinsi se
Indonesia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalimantan Selatan,
Nurliani Dardi, mengatakan walaupun pihaknya saat ini masih mempunyai keterbatasan pegawai
tekhnis dibidang kearsipan, namun, tetap saja tidak membuat pihaknya mengeluh untuk terus
menjalankam programnya di 2020.
“Ya, saat ini kami mengalami kekurangan tenaga dibidang kearsipan namun karena tekad
dan perjuangan dari bidang dan yang lainnya kami masih terus bisa menjalankan program sesuai
tagline kami, bergerak untuk kemajuan,” ujar Bunda Nunung, sapaan akrab Kepala Dispersip
Kalsel.
Selain itu, Bunda Nunung juga memaparkan dalam meningkatkan mutu terbaik soal
pengetahuan dibidang kearsipan perlu adanya sosialiasi secara maksimal, maka dari itu, pihaknya
juga akan berencana menggelar kegiatan tersebut dengan skala yang lebih besar lagi.
Bahkan, Ia menginginkan, kegiatan ini menjadi satu pembelajaran dan semangatnya agar
terus melaksankan programnya sesuai target mulai dari tata pengelolaan, pengawasan dan
pendataan pengadministrasian sesuai dengan dibidangnya, yakni kearsipan.
Untuk diketahui, kegiatan yang berisi sosialisasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 terkait penyelenggaraan Kearsipan ini, mengangkat
tema “Implementasi Peraturan Perundang-undangan Kearsipan Menghadapi Hoax di Era PostTruth”.
(Diringkas

dari

http://abdipersadafm.co.id/2020/03/09/sosialisasikan-perda-

penyelenggaraan-kearsipan-pemrov-kalsel-dapat-apresiasi-anri/.)
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Catatan:
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan.
 Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau
tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
 Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang
meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan.
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan
Kearsipan.
 Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan eksternal yang dilakukan oleh
Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 1
meliputi:
a. kebijakan;
b. pembinaan;
c. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun;
d. pengelolaan Arsip Statis yang meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses; dan
e. sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, Organisasi
kearsipan, prasarana dan sarana dan pendanaan.
Peraturan

Daerah
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Penyelenggaraan Kearsipan.
 Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan:
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a. mewujudkan ketersediaanArsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang
sah;
b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan;
c. mewujudkan tertib pengelolaan dan penggunaan Arsip;
d. menjamin keselamatan dan keamananArsip yang mempunyai nilai guna kesejarahan
dan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
e. meningkatkan kualitas layanan publik dalam bidang informasi kearsipan; dan
f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemasyarakatan kearsipan, penyelamatan
arsip bernilai guna tinggi, serta pendayagunaan informasi sumber arsip.
 Sasaran Penyelenggaraan Kearsipan adalah:
a. terwujudnya ketersediaanArsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang
sah;
b. meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan;
c. terwujudnyatertib pengelolaan dan penggunaan Arsip;
d. terjaminnya keselamatan dan keamananArsip yang mempunyai nilai guna kesejarahan
dan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
e. terwujudnya layanan publik dalam bidang informasi kearsipan yang prima; dan
f. terwujudnya peran serta masyarakat yang efektif dalam pemasyarakatan kearsipan,
penyelamatan Arsip bernilai guna tinggi, serta pendayagunaan informasi sumber arsip.
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