UNDANG-UNDANG
NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG
KEARSIPAN
[LN 2009/152, TLN 5071]
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 81
Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 untuk kepentingan sendiri
atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 81 Cukup jelas.
Pasal 82
Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada
pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (1)2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 82 Cukup jelas.
Pasal 83
Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan
keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)3 dipidana dengan pidana
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Pasal 33
Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan
sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.
Penjelasan:
Pasal 33
Yang dimaksud dengan “arsip milik negara” adalah arsip yang berasal dari
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan negeri, BUMN
dan/atau BUMD, termasuk arsip yang dihasilkan dari semua kegiatan yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber dana negara.
2
Pasal 42
(1) Pencipta arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip
yang berhak.
Penjelasan:
Pasal 42 Cukup jelas.
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Pasal 42
(3) Pencipta arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga keutuhan,
keamanan, dan keselamatan arsip dinamis yang masuk dalam kategori arsip terjaga.
Penjelasan:
Pasal 42 Cukup jelas.
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penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 83 Cukup jelas.
Pasal 84
Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)4 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 84 Cukup jelas.
Pasal 85
Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)5 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 85 Cukup jelas.
Pasal 86
Setiap orang yang dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang
benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)6 dipidana dengan
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Pasal 43
(1) Pejabat yang bertanggung jawab dalam kegiatan kependudukan, kewilayahan,
kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah
pemerintahan yang strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib
memberkaskan dan melaporkan arsipnya kepada ANRI.
Penjelasan:
Pasal 43
Ayat (1) Cukup jelas.
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Pasal 44
(2) Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Penjelasan:
Pasal 44
Ayat (1)
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Untuk kepentingan pelindungan penyelenggaraan negara
penutupan akses dapat dilakukan oleh pencipta arsip selanjutnya
pencipta arsip yang bersangkutan berkoordinasi dengan kementerian
yang membidangi urusan luar negeri sesuai dengan ruang lingkup fungsi
dan tugasnya.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
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Pasal 51
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pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 86 Cukup jelas.
Pasal 87
Setiap orang yang memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang
memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 dipidana dengan pidana
(2) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai
dengan prosedur yang benar.
Penjelasan:
Pasal 51 Cukup jelas.
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Pasal 53
(1) Lembaga negara tingkat pusat wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI.
(2) Lembaga negara di daerah wajib menyerahkan arsip statis kepada ANRI sepanjang
instansi induknya tidak menentukan lain.
(3) Satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi
wajib menyerahkan arsip statis kepada arsip daerah provinsi.
(4) Satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten/kota wajib menyerahkan arsip statis kepada arsip daerah kabupaten/kota.
(5) Satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi negeri wajib menyerahkan arsip statis
kepada arsip perguruan tinggi di lingkungannya.
(6) Perusahaan wajib menyerahkan arsip statis kepada lembaga kearsipan berdasarkan
tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) adalah arsip
yang:
a. memiliki nilai guna kesejarahan; dan
b. telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan sesuai dengan JRA.
(8) Selain arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), arsip yang tidak dikenali
penciptanya atau karena tidak adanya JRA dan dinyatakan dalam DPA oleh lembaga
kearsipan dinyatakan sebagai arsip statis.
Penjelasan:
Pasal 53
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Kewajiban penyerahan arsip statis oleh satuan kerja perangkat
daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah provinsi sebagaimana
dimaksud pada ayat ini dilakukan dalam kedudukannya sebagai unit
pengolah pada pemerintahan daerah dan dilakukan atas nama pemerintahan
daerah provinsi.
Ayat (4) Kewajiban penyerahan arsip statis oleh satuan kerja perangkat
daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dalam kedudukannya
sebagai unit pengolah pada pemerintahan daerah dan dilakukan atas nama
pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Ayat (5) Kewajiban penyerahan arsip statis oleh satuan kerja perguruan
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ini dilakukan dalam kedudukannya
sebagai unit pengolah pada perguruan tinggi dan dilakukan atas nama
perguruan tinggi.
Ayat (6) Yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah termasuk BUMN dan
BUMD serta perusahaan swasta yang memiliki arsip bernilai guna
pertanggungjawaban nasional.
Ayat (7) Cukup jelas.
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penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 87 Cukup jelas.
Pasal 88
Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang
dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (3)8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 88 Cukup jelas.
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Ayat (8) Cukup jelas.
Pasal 58
(3) Pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari lembaga negara, pemerintahan daerah,
perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD berdasarkan perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari
kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara kepada pemberi kerja.
Penjelasan:
Pasal 58 Cukup jelas.

