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I. TUJUAN PROSEDUR PENGURUSAN DATA/INFORMASI MASUK DAN 

KELUAR IAI AL-AZIS 
 

 Tujuan penyusunan Prosedur Pengurusan Data/ Informasi Masuk dan Keluar IAI 

AL-AZIS adalah agar proses penanganan data/informasi yang masuk dan keluar IAI 

AL-AZIS berjalan dengan teratur dan sistematik serta mengarah pada perwujudan 

penyelenggaraan administrasi dan organisasi IAI AL-AZIS yang baik sehingga dapat 

memberi layanan akademik dan non akademik yang bermutu tinggi kepada stakeholders 

IAI AL-AZIS.  
 

II.  LUAS LINGKUP PROSEDUR PENGURUSAN DATA/INFORMASI MASUK 

DAN KELUAR IAI AL-AZIS 
 

 

 

 Prosedur ini berlaku untuk semua personalia unit kerja akademik dan 

nonakademik. Semua pejabat/staf struktural akademik dan non akademik IAI AL-AZIS 

diharapkan memiliki satu  pedoman tentang prosedur pengurusan data/ informasi masuk 

dan keluar IAI AL-AZIS yang jelas  sesuai dengan yang diharapkan. Prosedur ini 

penting pula artinya bagi para pengelola bidang akademik, termasuk para pengelola 

penjaminan mutu internal IAI AL-AZIS dalam rangka evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan standar yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. 
 
 

III.  STANDAR PENGURUSAN DATA/INFORMASI MASUK DAN KELUAR IAI 

AL-AZIS 
  

 Berdasarkan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS, serta hasil kajian internal maka  

standar pengurusan data/informasi masuk dan keluar IAI AL-AZIS sebagai berikut:  
 

1. Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketatausahaan IAI AL-AZIS mencatat data/ 

informasi yang masuk dan keluar  IAI AL-AZIS setiap hari kerja dalam buku agenda 

surat masuk dan keluar; kemudian  membuat rekapitulasinya menurut subyek dan 

tingkat penyelesaiannya paling lambat tarikh 30 setiap bulan. 

2. Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketatausahaan IAI AL-AZIS menyimpan atau 

mengarsipkan  data/informasi yang masuk dan keluar  IAI AL-AZIS setiap hari kerja 

pada tempat khusus yang aman, bersih, dan dapat ditemukan kembali paling lama 5 

menit jika sewaktu-waktu diperlukan. 
 

 

IV  DEFINISI ISTILAH 
 

 Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas 

definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan literatur yang berkaitan 

dengan surat menyurat perkantoran. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam 

dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang 

sesuai dengan keperluan. 

1. Data/informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan dalam bentuk tulisan, lisan, 

gambar, dan isyarat lainnya.  

2. Data/informasi masuk IAI AL-AZIS adalah setiap data/informasi yang diterima  oleh 

IAI AL-AZIS: 

a. Data/informasi pribadi adalah data/informasi yang dikirimkan oleh seseorang yang 

isinya adalah tentang kepentingan pribadi. Ciri surat pribadi antara lain (1) tidak 

menggunakan … 
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menggunakan  kop surat atau kepala surat; (2) tidak menggunakan nomor surat; 

(3) menggunakan bahasa bebas; 

b. Data/informasi  resmi adalah  data/informasi  yang dibuat dan dikirimkan oleh 

suatu  institusi/lembaga  tentang  kepentingan  organisasi  IAI AL-AZIS.  Ciri 

surat   resmi  antara  lain   (1) menggunakan  kop  surat;  (2)  ada  nomor   surat; 

(3) mengandung keterangan lampiran, perihal, tanggal surat, alamat yang dituju, 

salam pembuka, isi, penutup, dan tembusan; (4) membubuhkan tanda tangan dan 

menyertakan cap atau stempel dari institusi/lembaga. 

c. Data/informasi berbentuk memo adalah alat komunikasi bertulis di dalam jabatan 

sendiri untuk berhubungan secara resmi dari atasan kepada bawahan atau kepada 

pejabat yang setingkat dengan pejabat pembuat memo. Memo tidak resmi yakni 

pernyataan antar teman yang memiliki hubungan akrab. 

d. Data/informasi menurut isinya dalam bentuk surat dapat dikelompokkan menjadi: 

(1) surat pemberitahuan; (2) surat keputusan; (3) surat perintah; (4) surat 

permintaan; (5) surat panggilan; (6) surat peringatan; (7) surat perjanjian; (8) surat 

laporan;  (9)  surat  pengantar;  (10) surat  penawaran;  (11)  surat  pemesanan; 

(12) surat undangan, dan lainnya. 

e. Data/informasi menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi: (1) Data/informasi 

biasa adalah data/informasi yang isi pesannya boleh diketahui oleh pihak lain 

tanpa mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun; (2) Data/informasi 

konfidensial adalah data/informasi yang hanya boleh diketahui oleh beberapa 

pejabat tertentu karena berisi keperluan tindakan kebijaksanaan dari pada pejabat 

tersebut; dan (3) Data/Informasi rahasia adalah data/informasi yang hanya boleh 

diketahui oleh satu atau beberapa pejabat tertentu atau yang berwenang saja. 

Cirinya biasanya dalam dua sampul; sampul pertama dibubuhi kode R (rahasia) 

atau RS (rahasia sekali) serta disegel; sampul kedua tidak diberi kode apapun.  

f. Data/informasi menurut jumlah sasaran dapat dikelompokkan menjadi: (1) biasa, 

yaitu dikirimkan kepada orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar 

instansi; (2) edaran, yaitu dikirimkan kepada beberapa orang di dalam maupun di 

luar kantor/instansi; dan (3) pengumuman, yaitu ditujukan kepada beberapa orang, 

instansi, atau pihak lain yang namanya terlalu banyak untuk disebut satu persatu. 

g. Data/informasi menurut lingkupnya dapat dikelompokkan menjadi (1) intern dan 

(2) ekstern. 

h. Data/informasi menurut penyelesaiannya dapat dikelompokkan menjadi: (1) kilat/ 

amat segera, artinya bahwa jawaban atas data/informasi harus diselesaikan dalam 

waktu paling lama 12 jam; (2) Segera artinya bahwa jawaban atas data/informasi 

harus diselesaikan dalam waktu paling lama 24 jam 

i. Data/informasi  menurut  pengertian  umum  dapat    dikelompokkan  : (1) terbuka, 

yaitu ditujukan kepada pihak lain, baik perorangan maupun kelompok yang 

biasanya dimuat dalam media massa; (2) tertutup, yaitu cara pengirimannya diberi 

sampul karena isinya tidak layak diketahui oleh pihak lain; dan (3) kaleng, yaitu 

tidak mencantumkan nama dan alamat pengirim. Pengirim ini tidak bertanggung 

jawab terhadap isi surat. 

3.Data … 
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3. Data/informasi keluar  IAI AL-AZIS  adalah  setiap  data/informasi  yang  dibuat dan 

dikirimkan  oleh   IAI AL-AZIS  kepada  pihak  ekstern  sesuai keperluan menurut 

isi, sifat, lingkup, sasaran,  waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 

2 huruf a sampai g. 
 

 

V  PROSEDUR PENGURUSAN  DATA/INFORMASI MASUK DAN KELUAR IAI 

AL-AZIS 
 

1. Data/Informasi Masuk 

a. Piket Kantor IAI AL-AZIS menerima berkas data/informasi baik dari institusi/ 

lembaga maupun perorangan. 

b. Piket Kantor IAI AL-AZIS menyerahkan berkas data/informasi yang diterimanya 

dari institusi/lembaga/perorangan kepada Kepala Bagian Administrasi Umum/ 

Ketatausahaan  dan dicatat dalam buku ekspedisi data/informasi masuk dan keluar 

IAI AL-AZIS; 

b. Kepala Bagian Administrasi Umum/ Ketatausahaan mencatat tanggal,  perihal, 

nomor, dan kode berkas data/informasi masuk dalam buku agenda data/informasi 

masuk/keluar IAI AL-AZIS; 

c. Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketatausahaan mencatat dengan jelas dan 

lengkap keterangan berkas data/informasi dalam lembar disposisi data/informasi; 

d. Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketatausahaan menyerahkan berkas data/ 

informasi beserta lembar disposisi kepada Kepala Biro Administrasi Umum; 

e. Kepala Biro Administrasi Umum mendisposisikan/ mengarahkan berkas data/ 

informasi kepada Rektor/Wakil Rektor yang berwenang;  

f.  Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketatausahaan  menyampaikan berkas data/ 

informasi yang telah didisposisi/diarahkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum; 

g. Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketatausahaan  menerima berkas data/ 

informasi yang telah didisposisi oleh Rektor/Wakil Rektor yang berwenang; 

h. Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketatausahaan mencatat dan mendistribusikan 

berkas data/informasi sesuai hasil disposisi Wakil Rektor kepada unit pelaksana; 

i. Unit pelaksana menerima berkas data/informasi  serta  menandatangani/menyerah-

kan tanda buktinya dalam buku ekspedisi 

j. Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketatausahaan menyerahkan arsip data/ 

informasi kepada petugas Bank Data yang ditunjuk. 
 

 

 

VI. PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR PENGURUSAN DATA/ 

INFORMASI MASUK DAN KELUAR IAI AL-AZIS 
 

1. Petugas piket IAI AL-AZIS bertanggungjawab menerima data/informasi yang 

masuk ke IAI AL-AZIS dari pihak ekstern. 

2. Kepala Bagian Administrasi Umum/Ketatausahaan IAI AL-AZIS bertanggung-

jawab mencatat/mendokumentasikan semua data/informasi  

3. Kepala Biro Administrasi Umum IAI AL-AZIS bertanggungjawab menyeleksi 

jenis, sifat, dan isi data/informasi pada tahap awal sebelum disampaikan kepada 

Rektor/ Wakil Rektor. 

4. Para Wakil Rektor IAI AL-AZIS mendisposisi setiap berkas data/ informasi yang 

masuk dan keluar IAI AL-AZIS. 

5. Para … 
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5. Para Pimpinan Unit Kerja membuat draft surat yang memuat data/informasi yang 

akan dikirim keluar IAI AL-AZIS  
 

VII  BAGAN ALIR PROSEDUR PENGURUSAN  DATA/INFORMASI MASUK 

DAN KELUAR IAI AL-AZIS 
 

 Untuk memperjelas tahapan atau urutan langkah yang mesti diikuti dalam 

rangka pengurusan data/informasi masuk dan keluar IAI AL-AZIS dalam lingkungan 

IAI AL-AZIS maka disusun Bagan  Alir  Prosedur Standar Pengurusan Data/ Informasi 

Masuk dan Keluar IAI AL-AZIS sebagaimana tampak dalam Gambar 1  Bagan  Alir  

Prosedur Standar Pengurusan Data/ Informasi Masuk IAI AL-AZIS dan Gambar 2 

Bagan  Alir  Prosedur Standar Pengurusan Data/ Informasi Keluar IAI AL-AZIS.  
 

VIII  CATATAN 
 
 

 Prosedur Pengurusan Data/ Informasi Masuk dan Keluar IAI AL-AZIS ini 

dibuat sebagai bagian integral dari seluruh program akademik dan nonakademik yang 

secara lebih khusus diperlukan dalam rangka  sistem pemjaminan mutu internal IAI AL-

AZIS. Prosedur  Standar Pengurusan Data/ Informasi Masuk dan Keluar IAI AL-AZIS 

ini bersifat dinamis, dalam arti sewaktu-waktu akan diubah atau direvisi sesuai dengan 

kebijakan Rektor IAI AL-AZIS dan kebijakan pemerintah serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.   
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Gambar 1 Bagan  Alir  Prosedur Standar Pengurusan Data/ Informasi Masuk IAI AL-AZIS 

Gambar 2 … 
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Gambar 2  Bagan  Alir  Prosedur Standar Pengurusan Data/Informasi Keluar IAI AL-AZIS. 

 


