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PENYELAMATAN ARSIP PENANGANAN
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DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

A. LATARBELAKANG:

Pada awal tahun 2020, \A/Ho telah menetapkan corona virus Disease 2019
(covlD-l9) sebagai pandemi gtobat. pandemi covtD-l9 bersifat tuar biasa dan
berdampak luas bukan hanya pada sehor kesehatan merainkan juga pada aspek poritik,
ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

sejak ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan merarui Keputusan presiden
Republik lndonesia Nomor i1 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat corona virus Drsease 2o1g (covtD-19), pemerintah dan
Pemerintahan Daerah terah menerbitkan serangkaian kebijakan daram rangka
penanganan pandemi COVI D-l 9.

Kinerja instansi pemerintah daram menangani pandemi covlD-l9, arokasi
berbagai sumber daya, serta dampak yang timbur di tengah kehidupan masyarakat,
pemerintah, bangsa, dan negara, perlu direkam dan diselamatkan dengan baik
sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan sumber pembelajaran yang berharga bagi
setiap generasi lndonesia, bahkan masyarakat dunia.

Rekaman dari cara instansi pemerintah darampenanganan covtD-lg tersebut
menjadi warisan dokumenter daram konteks pengurangan dan manajemen risiko
bencana. warisan dokumenter tersebut merupakan sumber daya penting untuk
memberikan perspektif historis mengenai upaya pemerintah maupun warga negara
dalam penanganan pandemik covrD-lg sebagai bagian dari perestarian dan
aksesibilitas arsiptermasuk arsip dalam bentuk digital.



B. DASAR:

C. MAKSUDOANTUJUAN

D, RUANG LINGKUP

E. KEBIJAKAN

setiap perangkat daerah dan unit kerja di Lingkungan pemerintah Kota
Surakarta adalah pencipta arsip.
Pencipta arsip melakukan penyelamatan arsip penang anan COVTD_19 dengan
tahapan sebagai berikut:
a. persiapan;

b. pendataan dan identifikasi arsip;
c. penataan dan pendaftaran arsip;
d. verifikasi / penilaian arsip; dan
e. penyerahan arsip statis.

Undang-undang Nomor43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan
Pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem Keuangan untuk
Penanganan pandemi corona vrrus Drsease 2o1g (covtD-79) dan / atau
dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian
Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang_Undang;
Peraturan pemerintah Repubrik rndonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 26 Tahun 26 Tahun 2020 pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
lnstansi Pemerintah;

Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Repubrik rndonesia Nomor 62 Tahun 2020 tentang penyeramatan
Arsip Penanganan corona t/rrus Disease 2o1g (covrD-19) Daram Mendukung
Akuntabilitas Kinerja lnstansi pemerintah.

1

2

3

4

Memberikan panduan kepada instansi pemerintah sebagai pencipta arsip danlembaga kearsipan daram meraksanakan penyeramatan arsip penanganan covtD-/9 sebagai bukti akuntabiritas kinerja daram kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara serta menjamin ketersediaan arsip untuk generasi yang akandatang.

Penyeramatan arsip penanga nan covrD-lg oreh instansi pemerintah pencipta
arsip dan pelestarian arsip statis oleh lembaga kearsipan
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3. Tahapan pelaksanaan penyelamatan arsip penanganan COVTD_Ig
sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, serta berkoordinasi dengan
Gugus Tugas Percepatan penanganan covrD-19 Kota surakarta dan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Surakarta.

4. Kriteria arsip penanganan covrD-19 yang perru diseramatkan meriputi:
a. Arsip yang tercipta daram rangka penetapan dan peraksanaan kebijakan

percepatan penanganan CAW D_1 9;

b. Arsip yang tercipta dalam rangka pengkoordinasian dan pengendarian
pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVTD_I g;

c. Arsip yang tercipta dalam rangka pengawasan pelaksanaan percepatan
penanganan COVID-19;

d. Arsip yang tercipta dalam rangka pengarahan sumber daya untuk
pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COV I D_1 9;

e. Arsip yang tercipta dalam rangka pelaporan percepatan penanganan
covtD-l9;

f Arsip yang tercipta sebagai akibat atau dampak penanganan covtD-lg
baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

g Arsip yang tercipta dalam upaya penanggulangan covlD-l9 antara lain
dan tidak terbatas pada inovasi, sarana dan prasarana / infrastruktur,
pengobatan / vaksin, perawatan pasien, pengunaan teknologi dan hasil
riset.

5. Arsip penanganan covrD-1g yang bernirai guna kesejahteraan diserahkan
kepada lembaga kearsipan, yaitu Dinas Kearsipan dan perpustakaan Daerah
Kota Surakarta.

6 Apabila fisik arsip penanganan covtD-lg yang memiriki nirai kesejahteraan
belum dapat diserahkan karena masih memiriki nirai guna primer atau har rain,
maka pencipta arsip melaporkan daftar arsip dan mengamankan keberadaan
fisik arsipnya sampai dengan diserahkan kepada lembaga kearsipan, yaitu
Dinas Kearsipan dan perpustakaan Daerah Kota Surakarta.

7 ' Dinas Kearsipan dan perpustakaan Daerah Kota surakarta merakukan
koordinasi dengan Gugus Tugas percepatan penanganan COVID_I9 Kota
surakarta untuk peraksanaan monitoring dan evaruasi terhadap peraporan
daftar arsip dan penyeramatan arsip penanganan covtD-1g. Hasir monitoring
dan evaruasi tersebut diraporkan kepada ANR| dan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi secara berkala.

8. Penentuan penciptaan arsip yang menangani secara langsu ng COVID_19
berdasarkan Keputusan presiden Repubrik lndonesia Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanganan corona v?rus Drsease
2019 (COWD-i9l sebagaimana terakhir kali diubah dengan Keputusan
Presiden Repubrik rndonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan pencipta arsip lain



ditetapkan lebih lanjut oleh ANRI dan lembaga kearsipan sesuai dengan
wilayah kerjanya. Penentuan pencipta arsip yang menangani secara
langsung COWD-I9 dan pencipta arsip lainnya yang ditetapkan oleh ANRI
dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani,
disampaikan terima kasih.

atas kerjasamanya

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal /3 1ut,' 2o2ct

KOTA S
E

URA
DAE

KARTryY
bina Utama Madya

. 19631123 199003 1 oo9

TEMBUSAN :

'1. Walikota Surakarta (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Surakarta (sebagai laporan);
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