SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA
PADA ACARA PEMBUKAAN RAKOR PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP
BUMN DAN PERUSAHAAN SWASTA
TANGGAL 4 MEI 2015

Yang saya hormati, Bapak Sekretaris Kementerian BUMN
Yang saya hormati Deputi Bidang Konservasi Arsip
Yang kami hormati, Direktur Utama PT. Tempo Inti Media Tbk;
Yang kami hormati, President Director PT. Angkasa Pura I;
Yang kami hormati, Senior Vice President Strategic-Procurement Group PT.
Bank Mandiri;
Yang kami hormati, Para pejabat Eselon II ANRI di lingkungan Konservasi
Arsip
Serta para tamu undangan Rapat Koordinasi Penyelamatan Dokumen/Arsip
BUMN

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Selamat Pagi dan salam sejarahtera bagi kita semua

Pertama-tama dan yang paling utama, ijinkanlah saya mengajak kita
bersama-sama, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan Insya Allah kesehatan untuk melanjutkan karya, tugas
dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga
bersyukur, pada bulan Mei ini tepatnya tanggal 18 Mei telah kita tetapkan sebagai
hari Kearsipan, sehingga kegiatan rapat koordinasi penyelamatan dokumen/arsip ini
merupakan salah satu rangkaian dalam rangka menyongsong hari kearsipan untuk
merefleksi upaya Penyelamatan Dokumen/Arsip BUMN dan perusahaan swasta,
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yang diikuti oleh 65 BUMN dan Perusahaan Swasta yang masing-masing
mengirimkan 2 orang perwakilannya sebagai peserta.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia
Upaya penyelamatan arsip BUMN dan swasta perlu kita galakan/tingkatkan
karena sampai saat ini masih banyak Dokumen/Arsip BUMN dan swasta yang
tersimpan di Arsip Nasional RI. Keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah BUMN
dan swasta dapat dilihat dari hasil capaiannya dimana semuanya itu terekam dalam
arsip. Oleh karena itu pertanggungjawabannya yang berupa dokumen atau arsip
harus kita simpan/selamatkan di Arsip Nasional RI.
Dokumen/Arsip yang tersimpan di Arsip Nasional RI yang menjadi bukti
pertanggungjawaban kepada generasi mendatang tentu saja harus dapat diakses
oleh masyarakat umum, peneliti, mahasiswa, pelajar dan siapa saja yang
memerlukan informasi yang bersumber dari arsip statis yang tersimpan di Arsip
Nasional RI, untuk itu kami berharap setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan
swasta turut serta berpartisipasi secara aktif membantu terwujudnya memori kolektif
bangsa dan Negara yang merupakan sumber sejarah dan informasi.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia
Kiprah BUMN dalam melaksanakan aktifitas atau kegiatannya diiringi dengan
terciptanya dokumen atau arsip yang cukup banyak, kadang-kadang malah
menimbulkan masalah atau problem menejemen apabila tidak dikelola dengan baik,
penemuan kembali secara cepat dan tepat dalam penggunaan dokumen merupakan
tujuan daripada pengelolaan dokumen, selanjutnya setelah dokumen itu selesai
digunakan dan sudah tidak memiliki nilaiguna bagi organisasi pencipta atau BUMN
maka perlu dilakukan penilaian untuk menentukan suatu dokumen itu musnah atau
permanen, peran penting yang harus di lakukan oleh BUMN dan swasta adalah
penyusunan atau membuat daftar arsip statis yang tercipta di lingkungan BUMN dan
swasta tersebut untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Arsip Nasional RI.
Apabila dalam setiap periode tertentu dilakukan pemindahan, pemusnahan
dan penyerahan arsip yang tercipta dilingkungan BUMN dan swasta tentu saja akan
sangat terasa efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan arsip, sehingga proses
menejemen dapat berjalan dengan lancar oleh karena dalam pengambilan
keputusan oleh seorang pimpinan berdasarkan pada dokumen yang disimpan dan
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hanya dokumen yang benar-benar masih digunakan, terhadap arsip yang sudah
tidak memiliki nilai guna diusulkan musnah, atau diserahkan ke Arsip Nasional RI
menjadi arsip statis.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia
Satu hal penting harus kita ingat bersama, janganlah kita hanya terfokus kepada
pelaksanaan kegiatan dan hasilnya saja namun tidak kalah pentingnya adalah
penyelamatan arsip yang tercipta dari suatu proses kegiatan dan memiliki potensi
untuk menjadi arsip statis. Untuk itulah maka dalam Forum yang sangat terhormat ini
dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan kepada kita semua bahwa
penyelamatan dokumen/arsip BUMN dan swasta ini menjadi tanggungjawab kita
bersama, sehingga partisipasi aktif dari teman-teman yang berada/bekerja di BUMN
dan swasta untuk melakukan kegiatan yang mencerminkan upaya penyelamatan
arsip

statis

yang

memiliki

nilaiguna

bagi

generasi

mendatang

sebagai

pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan kegiatan.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia
Dalam kerangka tugas dan fungsi kelembagaan, Arsip Nasional Republik Indonesia
akan senantiasa berada di tengah-tengah permasalahan kearsipan bersama-sama
dengan setiap BUMN dan swasta, yang Insya Allah, apabila kita senantiasa bekerja
bersinergi kita akan dapat memahami bersama, menyaksikan bersama, dan
merasakan bersama setiap perkembangan dan keberhasilan upaya penyelamatan
dokumen/arsip. Marilah kita jadikan momen HARI KEARSIPAN PADA TANGGAL 18
MEI nanti menjadi PEMACU DALAM UPAYA PENYELAMATAN ARSIP DI MASING
MASING LEMBAGA BUMN.
Dan atas berkat rahmat dan ijin Allah SWT serta perkenan para hadirin,
dengan mengucap BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, acara RAPAT KOORDINASI
PENYELAMATAN DOKUMEN/ARSIP BUMN TAHUN 2015 SECARA RESMI SAYA
NYATAKAN DIBUKA.
Selamat

berdiskusi

dalam

acara

rapat

koordinasi

penyelamatan

dokumen/arsip ini, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberi ridho dan
membimbing kita semua.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
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Jakarta, 4 Mei 2015
Kepala,

Mustari Irawan
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