SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PENYERAHAN SERTIFIKAT AKREDITASI
UNIT KEARSIPAN PT. SEMEN PADANG
TANGGAL 27 AGUSTUS 2015

Yang terhormat Gubernur Sumatera Barat, Bapak
Prof. Dr. H. Irwan Prayitno;
Yang terhormat Direktur Utama PT. Semen Padang, Bapak
Ir. Benny Wendry, MM;
Yang kami hormati seluruh jajaran Direksi PT. Semen
Padang;
Yang kami hormati Pejabat Struktural di Lingkungan Arsip
Nasional Repubik Indonesia;
Serta para undangan dan hadirin sekalian yang
berbahagia.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji
serta syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Pemurah, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita semua
masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga
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dapat hadir pada acara Penyerahan Hasil Akreditasi Unit
Kearsipan PT. Semen Padang, pada tanggal 28 Juli 2015,
dalam keadaan sehat dan penuh semangat.
Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
mengamanatkan di dalam pasal 16 ayat (2) bahwa setiap
Lembaga Negara, Pemerintahan daerah, Perguruan Tinggi
Negeri, BUMN dan BUMD wajib membentuk unit kearsipan.
Pengelolaan kearsipan di suatu BUMN yang besar dan
strategis seperti PT. Semen Padang ini, tentunya peranan Unit
Kearsipan menjadi sangat penting dan vital, karena sesuai
pasal 17, Unit Kearsipan memiliki sedikitnya 5 fungsi
diantaranya pengelolaan arsip inaktif, pengolahan arsip
menjadi informasi, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis
ke ANRI, sampai dengan pembinaan dan pengevaluasian
penyelengaraan kearsipan di lingkungannya.
Oleh karena itu, pembinaan kearsipan bertujuan untuk
membina penyelenggaraan Sistem Kearsipan Nasional pada
setiap pencipta arsip dan lembaga kearsipan sesuai dengan
arah dan sasaran pembangunan nasional di bidang kearsipan.
Salah satu bentuk pembinaan kearsipan ditingkat nasional
adalah akreditasi kearsipan sebagaimana tertuang dalam
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Pasal 10 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,
Akreditasi Kearsipan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk
memberikan pengakuan formal oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia

(ANRI)

terhadap

kelayakan

dan

mutu

penyelenggaraan kearsipan oleh unit kearsipan, lembaga
kearsipan, serta lembaga penyelenggara jasa dan diklat
kearsipan sesuai prinsip, standar dan kaidah kearsipan yang
ditetapkan

dalam

Keputusan

dan

Sertifikat

Akreditasi

Kearsipan oleh Kepala ANRI.
Dengan demikian, tujuan Akreditasi Unit Kearsipan di PT.
Semen Padang adalah untuk memberikan pengakuan formal
bahwa unit kearsipan yang dikelola oleh PT. Semen Padang
telah memenuhi persyaratan dan standar akreditasi kearsipan.
Pada kesempatan ini, kita patut berbangga karena telah
adanya komitmen yang sangat tinggi akan pentingnya
penyelenggaraan kearsipan di lingkungan PT. Semen Padang
dengan telah diakreditasinya Unit Kearsipan PT. Semen
Padang.
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Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,
Berdasarkan hasil laporan verifikasi dari Tim Akreditasi, nilai
dari hasil pengujian diperoleh berdasarkan fakta dari data,
serta

keterangan

setelah

dilakukan

verifikasi

melalui

wawancara, mempelajari dokumen pendukung terkait masingmasing komponen. Unit Kearsipan PT. Semen Padang
memperoleh akreditasi kearsipan dengan Kualifikasi A
(Sangat Baik). Suatu prestasi yang cukup membanggakan
karena hal ini berarti Unit Kearsipan PT.Semen Padang dapat
dijadikan acuan bagi unit kearsipan BUMN lainnya dalam
penyelenggaraan kearsipan.
Perlu kami sampaikan pula di sini, penyelenggaraan kearsipan
yang

bermutu

akan

pertanggungjawaban

menjamin
dan

penyelamatan

menyediakan

bahan
bahan

pertanggungjawaban tersebut untuk mendukung kepentingan
manajemen pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian
arsip merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen.
Keberhasilan

pengelolaan

arsip

dengan

sendirinya

akan

mempengaruhi kinerja organisasi, karena arsip organisasi secara
nyata dan berkelanjutan memberikan dukungan kelancaran pada
keseluruhan proses manajemen organisasi.

Demikian pula

dalam rangka penyelenggaraan good corporate governance
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(GCG) dilingkungan PT. Semen Padang, ketertiban pengelolaan
arsip dapat menjadi salah satu indikator.
Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,
Dalam perspektif kultural, arsip sebagai informasi terekam
merupakan endapan informasi kegiatan administrasi/bukti
transaksi pelaksanaan fungsi unit-unit pengolah yang terekam
dalam berbagai bentuk media. Hal ini membuktikan bahwa
arsip merupakan bagian dari memori kolektif bangsa yang
berawal dari memori organisasi (corporate memory) tentang
bagaimana

organisasi

itu

didirikan,

dijalankan,

dan

dikembangkan. Dengan demikian arsip juga menyangkut
pemenuhan kebutuhan rakyat terutama kejelasan hak dan
kewajiban rakyat terhadap negara. Penyelenggaraan negara
dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab kolektif, sehingga
didalamnya terdapat hak dan kewajiban indvidu/perseorangan
atau organisasi. Dengan demikian, arsip statis yang bernilai
pertanggungjawaban nasional akan memberikan bukti-bukti
otentik mengenai hak dan kewajiban negara kepada rakyatnya
(Check and balances). Keberadaan arsip sebagai rekaman
kegiatan atau peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu, saat
ini dan masa mendatang tidak dapat dilepaskan dari
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perjalanan

kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa,

dan

bernegara yang sebagai marwah bangsa.
Agar penyelenggaraan kearsipan di lingkungan PT. Semen
Padang lebih meningkat lagi, kami menyampaikan pula
rekomendasi kepada PT Semen Padang berupa ringkasan
eksekutif, beberapa hal terkait dengan aspek kebijakan,
pembinaan, pengelolaan arsip, sdm dan prasarana dan sarana
kearsipan.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia,
Akhirnya, sekali lagi atas nama pimpinan ANRI saya
mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada Direksi dan seluruh jajaran PT. Semen Padang atas
terakreditasinya Unit Kearsipan PT. Semen Padang. Perlu
kami tekankan disini bahwa nilai akreditasi jangan dijadikan
tujuan,

tapi

jadikanlah

jalan

dan

motivasi

untuk

penyelenggaraan kearsipan di PT. Semen Padang yang lebih
baik lagi.
Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Padang, 27 Agustus 2015
Kepala,
Dr. Mustari Irawan, MPA
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