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MANUSKRIP DALAM PENJAGAAN 
ARKIB NEGARA

Koleksi manuskrip dalam penjagaan ANM terbahagi kepada 2
kategori:

1.Manuskrip Rasmi

2.Manuskrip Persendirian



MANUSKRIP RASMI

• Sumber:

• Jabatan dan agensi kerajaan

• Bertarikh daripada 1884 – 1940an, sebelum penggunaan mesin taip secara
meluas di Jabatan-jabatan kerajaan

• Terdiri daripada suratan rasmi kerajaan dalam bentuk nota, catatan rasmi, 
surat rasmi, memo, laporan dan minit.

• Kandungan menjurus kepada catatan transaksi harian pelaksanaan fungsi
sesebuah agensi kerajaan



MANUSKRIP PERSENDIRIAN 

• Terdiri daripada catatan persendirian tokoh penyumbang bahan dan
koleksi manuskrip dalam simpanan mereka.

• Antara penyumbang ialah seperti dilampiran berikut.

• Catatan persendirian mengandungi tentang budaya, agama, 
kesusasteraan, bahasa, perubatan, surat menyurat, pendidikan, skrip
filem, pengalaman, catatan sejarahkemerdekaan dan penghasilan
terbitan

• Manakala manuskrip dalam koleksi persendirian terdiri daripada kitab
agama, hikayat, syair(Syair Siti Zubaidah), salasilah (Sultan dan Kerajaan
Selangor dan Negeri Sembilan)



PEMEROLEHAN

• Manuskrip rasmi diperolehi dengan kaedah pemindahan secara
undang-undang yang tertakluk dibawah Seksyen 25, 26 dan 28 
Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629]

• Manuskrip persendirian diperolehi melalui pemindahan hak milik, 
pembelian, sumbangan, derma, wasiat dan hadiah [Akta 629] 
melalui aktiviti serah simpan Surat Persendirian/Koleksi
Persendirian kepada Arkib Negara selaras dengan Seksyen 31 
[Akta 629]



PENJAGAAN MANUSKRIP DI ARKIB 
NEGARA

• Manuskrip yang di perolehi oleh Arkib Negara akan di proses 
melalui beberapa peringkat seperti berikut:

• Penerimaan – pendaftaran dalam sistem yang dipanggil COMPASS. 
Pendaftaran mengikut prinsip ‘provenance’. 

• Pemeliharaan Pencegahan – bersih, kotak dan simpan dalam gedung yang 
dikawal persekitarannya (suhu, kelembapan bandingan dan kebersihan, 
serta keselamatan) 







AKSES

• Bahan arkib yang terdiri daripada manuskrip atau lain-lain bahan
boleh dicapai melalui kaedah carian menggunakan system 
COMPASS.

• Carian boleh menggunakan 3 kaedah iaitu samada menggunakan
nombor penerimaan atau teks carian atau sumber.





AKSES (SAMB.)

• Kumpulan manuskrip rasmi tidak tertakluk kepada undang-undang
hakcipta dan boleh dirujuk oleh orang awam kecuali sekiranya
bahan tersebut dikelaskan sebagai rekod terperingkat

• Kumpulan manuskrip persendirian juga boleh dirujuk kecuali
terdapat penghadan akses oleh penyumbang (iaitu bergantung
kepada terma dan syarat semasa penyerahan simpan oleh
penyumbang)



AKSES (SAMB.)

• Akses dan rujukan bahan hanya boleh dilakukan dalam Dewan
Penyelidikan Arkib Negara dan tertakluk kepada Peraturan
Penyelidikan Arkib Negara.

• Penyalinan hanya menggunakan perkhidmatan penyalinan yang 
disediakan oleh Dewan Penyelidikan dan tertakluk dengan
Peraturan Fi Arkib Negara 2015.

• Sekiranya bahan-bahan ini hendak dihasilkan semula, pengguna
hendaklah patuh dengan Seksyen 39 [Akta 629]



PERANCANGAN KEHADAPAN

• Kearah mewujudkan arkib digital

• Bahan arkib dapat diakses atas talian dengn menggunakan sistem
yang dinamakan ‘On Line Finding Aids’ (OFA)

• Sehingga sekarang sudah berjaya mendigitalkan manuskrip rasmi
dalam bentuk suratan rasmi dalam kumpulan:

• Fail SUK Selangor, Perak, Kelantan, Negeri Sembilan, dan Kedah

• Fail Colonial Office, Secretariat Office, High Commissioner Office 



CABARAN PEMEROLEHAN

• Manuskrip rasmi tidak lagi perolehi – penggunaan teknologi baru
seperti komputer

• Manuskrip persendirian kurang diperolehi disebabkan

• Kesedaran orang ramai terhadap pemeliharaan bernilai sejarah dan
kebangsaan tidak tinggi

• Sayang kepada bahan milikan peribadi

• Kewangan yang tidak mencukupi dalam usaha pengesanan dan pembelian



USAHA MENINGKATKAN KOLEKSI

• Mengadakan program turun padang dengan melaksanakan
Program Pemerolehan dan Pemeliharaan Bahan Sejarah Negara

• Kolobrasi dengan Persatuan Sejarah, Jabatan Kerajaan dan Badan
Berkanun Kerajaan.

• Pembelian salinan daripada institusi arkib luar Negara seperti National 
Archives of London, National Archives of Netherland, School of African 
Studies, British Library dan Oxford University.
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