SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
RAPAT KOORDINASI PENYELAMATAN ARSIP
INSTANSI STRATEGIS (LEMBAGA NEGARA)
HOTEL BIDAKARA JAKARTA 19 MEI 2015

Yang saya hormati, Deputi Bidang Konservasi Arsip Bapak M. Taufik
yang saya hormati;
Yang saya hormati, Para pejabat Eselon I dan II Lembaga Negara yang
saya hormati dan kami banggakan;
Yang saya hormati, Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia yang saya hormati;
Serta para peserta dan tamu undangan Rapat Koordinasi Penyelamatan
Arsip Instansi Strategis (Lembaga Negara) yang kemi banggakan.
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Selamat Pagi dan salam sejarahtera bagi kita semua
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas
rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada pagi hari ini Tanggal 19 Mei 2015
kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan acara yang sangat
penting, yakni Rakor Penyelamatan Arsip Instansi Strategis (Lembaga
Negara).

Para Peserta Rakor dan Hadirin yang berbahagia,
Saya sebagai pimpinan ANRI dan mewakili komunitas kearsipan Indonesia
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak
dan Ibu untuk mengikuti acara Rakor Penyelamatan Arsip ini. Acara Rakor ini
dipandang sangat penting mengingat merupakan suatu forum untuk dapat
berdiskusi, bermusyawarah, dan bertukar pikirian tentang berbagai hal yang
terkait dengan upaya penyelamatan arsip statis masing-masing lembaga
pada khususnya dan pengelolaan arsip dinamis pada umumnya.
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Para Peserta Rakor dan Hadirin yang berbahagia,
Baru saja kita bersama-sama menyaksikan penandatangananan serah terima
arsip statis. Itu adalah salah satu titik bagian paling akhir dari pengelolaan
arsip dinamis, di mana setelah berakhirnya nilaiguna arsip bagi pencipta arsip
(nilaiguna primer), selanjutnya diserahkan ke ANRI manakala arsip tersebut
memiliki nilaiguna sekunder (arsip statis). Jadi penyerahan arsip statis dari
lembaga Bapak Ibu sekalian kepada ANRI, tidak hanya sekedar memenuhi
kewajiban dari Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan
sekaligus melestarikan arsip statis lembaga negara sebagai memori kolektif
bangsa, juga kami berharap bahwa pengelolaan arsip dinamis di masingmasing pencipta arsip juga berjalan optimal. Penyerahan arsip statis mestinya
berjalan paralel dan sejalan dengan pengelolaan arsip dinamis.

Para Peserta Rakor dan Hadirin yang berbahagia,
Dapat saya sampaikan bahwa ANRI terus berupaya untuk mengembangkan
program-program yang terkait upaya penyelamatan arsip, baik yang bersifat
periodik maupun

tematik, di antaranya Akuisisi Arsip Kabinet Indonesia

Bersatu, Akuisisi Arsip Kepresiden (Mamorial Presiden), dan Akuisisi Arsip
Pemilu. Program-program ini sudah barang tentu bersentuhan langsung
dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian. Mohon dukungan Bapak Ibu untuk
program ini.

Para Peserta Rakor dan Hadirin yang berbahagia,
Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada para
pimpinan lembaga atas diserahkannya arsip statis dari lembaga Bapak/Ibu
sekalian. Dengan diserahkannya arsip statis tersebut, akan khasanah arsip
statis yang diselamatkan di ANRI. Walaupun penyerahan arsip statis itu
marupakan akhir dari perjalanan arsip sebagai arsip dinamis, tapi justru baru
merupakan langkah awal dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan arsip
statis tersebut di ANRI. Untuk selanjutnya ANRI akan terus berupaya
semaksimal mungkin untuk melestarikan dan memanfaatkan arsip statis yang
baru saja diserahkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Para Undangan dan Hadirin Peserta Rakor yang berbahagia,
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Dalam kerangka tugas dan fungsi kelembagaan, Arsip Nasional Republik
Indonesia akan senantiasa berada di tengah-tengah permasalahan kearsipan
bersama-sama dengan setiap Lembaga Negara dan Badan Pemerintah, yang
Insya Allah, apabila kita senantiasa bekerja bersinergi kita akan dapat
memahami bersama, menyaksikan bersama, dan merasakan bersama setiap
perkembangan dan keberhasilan upaya penyelamatan arsip. kami berharap
Bapak/Ibu

menyampaikan

ide,

gagasan,

permasalahan-permasalahan

yang

penyelamatan

sangat

arsip.

Kami

pandangan,

dihadapi

terkait

mengharapkan

usulan

dan

dengan

upaya

Rakor

ini

dapat

merumuskan rekomendasi yang strategis dan realistis, sehingga dapat
memunculkan program-program kearsipan yang dapat diusulkan dan
dilaksanakan pada lembaga Bapak Ibu masing-masing.

Para Undangan dan Hadirin Peserta Rakor yang berbahagia,
Akhirnya saya berharap semoga acara Rakor ini berjalan dengan lancar,
berkesan, dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kita semua,
khususnya dalam upaya penyelamatan arsip statis. Sekali lagi secara pribadi
dan atas nama ANRI saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga
kepada Bapak Ibu para pejabat Eselon I, Eselon II dan seluruh hadirin
peserta Rakor

yang mendukung acara pada hari ini khususnya dan

mendukung program pengembangan bidang kearsipan pada umumnya.
Sekian. Terima Kasih.
Dan atas berkat rahmat dan ijin Allah SWT serta perkenan para
hadirin, dengan mengucap BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, acara RAPAT
KOORDINASI

PENYELAMATAN

DOKUMEN/ARSIP

BUMN

ARSIP

INSTANSI STRATEGIS (LEMBAGA NEGARA) 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 Wabarakatuh.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

Mustari Irawan
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