
 
 

NOTAKESEPAHAMAN 
ANTARA 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
DENGAN 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INUONESIA 
 

NOMOR : 19/5KB/KPUfT AHUN 2004 
DAN 

NOMOR: KN.OO/1458/36/2004  
 

TENTANG 
PENANGANAN ARSIP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 

 
Pada hari ini, Selasa tanggal 21 bulan Desember tahun dua ribu empat, bertempat di 
Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
1.  Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN, dalam kedudukannya selaku Ketua  Komisi 

Pemilihan Umum berkeduduka n di Jalan Imam Bonjo! No. 29 Jakarta, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM disebut sebagai PIHAK 
PERTAMA. 

 
2.  DJOKO UTOMO, MA, dalam kedudukannya selaku Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama ARSIP NASIONAL  REPUBLIK INDONESIA yang 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 

 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut para pihak menerangkan 
terlebih dahulu: 
 

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara pemilihan umum Anggota DPR, 
DPD. Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD sebagaimana  diamanatkan dalam Pasal 
22 E UUD 1945. 

 
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah pembina kearsipan nasional 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971  Tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan yang salah satu tugas dari fungsinya adalah 
melakukan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan bukti 
pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa. 

 
Selanjutnya para pihak sepakat membuat nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
PASAL 1 
TUJUAN 

 
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara 
kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pelestarian dokumen/arsip Pemilihan 
Umum Tahun 2004 dan hal-hallain berkenaan dengan tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjamin 
bahan pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. 

 
 
 
 



PASAL 2 
RUANG LlNGKUP 

 
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan ke rja sa ma penataan, 
penyelamatan, dan pelestarian arsip/dokumen pemilu 2004 yang meliputi kegiatan: 
a.  penyusunan pedoman penataan dan pengelolaan arsip/dokumen; 
b.  sosialisasi dan pelatihan penataan dan pengelolaan arsip/dokumen; 
c.  supervisi dan monitoring penataan dan pengelolaan arsip/dokumen 
d.  kompilasi data arsip/dokumen kegiatan Pemilu 2004; 
e.  pendaftaran dan penilaian arsip/dokumen Pemilu 2004 di tingkat pusat, daerah, dan 

luar negeri; 
f.  pemindahan arsip inaktif di lingkungan KPU; 
g.  penyerahan arsip statis Pemilu 2004. 
 

PASAL 3 
TANGGUNG JAWAB 

 
(1) PIHAK PERTAMA bertindak dan bertanggung -jawab sebagai fasilitasi bagi kegiatan 

yang termasuk dalam ruang lingkup kerja sama sebagaimana disebut pada Pasal 2, 
serta kegiatan pendukung lainnya yang dianggap perlu. 

 
(2) PIHAK KEDUA bertindak dan bertanggung-jawab sebagai pelaksana kegiatan yang 

termasuk dalam ruarig lingkup kerja sama sebagaimana disebut pada Pasal 2, serta 
kegiatan pendukung lainnya yang dianggap perlu. 

 
PASAL 4 

PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Pelaksanaan lebih lanjut dari nota kesepahaman ini diatur dalam perjanjian kerja sama . 

 
PASAL 5 
BIAYA 

 
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan pada Komisi 
Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia. 
 

PASAL 6 
JANGKA WAKTU 

 
Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan 
31 Desember 2006 dan dapat diperpanjang lagi dengan persetujuan kedua belah pibak. 

 
PASAL 7 
PENUTUP 

 
Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, dan 
mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan kedua belah pihak. 
 
 

 




