SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SERAH TERIMA ARSIP STATIS
DARI BADAN PENGAWAS PEMILU
DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
KEPADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 8 MEI 2015

Bismilllahirahmanirahim
Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP Msi.

yang saya hormati dan saya

banggakan;
Para Komisioner BAWASLU yang saya hormati dan saya banggakan;
Para Komisioner DKPP yang saya hormati dan saya banggakan;
Sekretaris Jenderal BAWASLU Bapak Gunawan Suswantoro yang saya
hormati dan saya banggakan;

Para Pejabat di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonersia (ANRI)
yang saya cintai;

Para Hadirin, Undangan dan Rekan-Rekan wartawan yang berbahagia;
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita

semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas
rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada siang hari ini Tanggal 8 Mei 2015
kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan acara yang sangat
penting, yakni serah terima arsip statis dari BAWASLU dan DKPP ke ANRI.
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Ketua BAWASLU Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP. Msi yang saya Mulyakan
Saya sebagai pimpinan ANRI dan mewakili komunitas kearsipan Indonesia
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak beserta
unsur pimpinan BAWASLU dan DKPP di tengah-tengah kesibukan Bapak
dapat meluangkan waktu sehingga acara serah terima arsip statis dapat
terlaksana pada siang hari ini.

Bapak Ketua BAWASLU dan Hadirin yang berbahagia.
Dapat saya laporkan bahwa dalam catatan kami serah terima arsip statis ini
adalah yang kedua kalinya tepatnya pada tanggal 20 Naret 2014. Kami
sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada BAWASLU dan DKPP atas kepedulian Bapak beserta seluruh jajaran
BAWASLU dan DKPP terhadap bidang kearsipan yang sangat tinggi
sekaligus membuktikan bahwa BAWASLU dan DKPP telah memenuhi
kewajiban menyerahkan arsip statis sebagaimana diamanatkan dalam pasal
53 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk
dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai informasi publik bagi kepentingan
kesejahteraan rakyat. Tentunya serah terima arsip statis pada hari ini juga
sejalan dengan kebijakan ANRI yang sedang melaksanakan kegiatan
penyelamatan arsip yang berkaitan dengan tema PEMILU.

Bapak Ketua BAWASLU dan Hadirin yang berbahagia.
Arsip

PEMILU merupakan memori yang sangat penting bagi kita dan

generasi mendatang

karena dapat menggambarkan dinamika perjalanan

kehidupan politik suatu bangsa. Dengan diserahkannya arsip pengawasan
PEMILU pada hari ini berarti kita telah mewariskan informasi yang sangat
berharga karena berisi berbagai hal yang terkait dengan pelanggaran dan
penyimpangan penyelenggaraan PEMILU dan upaya pengawasannya, baik
pengawasan terhadap pelaksanaannya maupun terhadap perilaku para
penyelenggaranya. Arsip pengawasan PEMILU dapat mencerminkan suatu
upaya agar penyelenggaraan PEMILU berkualitas yang baik. Dengan kualitas
PEMILU yang baik, maka kehidupan demokrasi suatu bangsa dengan
sendirinya menjadi baik pula.
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Bapak Ketua BAWASLU dan Hadirin yang berbahagia.
Suatu kebanggaan bagi kita semua bahwa selain menyerahkan arsip statis, di
usianya yang relatif masih muda, BAWASLU dan DKPP juga telah memiliki
Jadwal Retensi Arsip (JRA), yakni Peraturan BAWASLU Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan
BAWASLU. Dengan telah memiliki JRA ini, secara otomatis BAWASLU telah
memiliki pedoman dalam upaya penyelamatan arsip statis yang diserahkan
ke ANRI.
Dengan telah dimilikinya JRA dan telah diserahkannya arsip statis BAWASLU
dan DKPP ke ANRI, maka 2 (dua) hikmah sekaligus yang diperoleh, yakni:
1. BAWASLU dan DKPP telah meninggalkan jejak memori yang sangat
berharga bagi negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi
mendatang;
2. BAWASLU dan DKPP telah melaksanakan kewajiban sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan bahwa lembaga negara wajib memiliki JRA dan wajib
menyerahkan arsip statis ke ANRI.

Bapak Ketua BAWASLU dan Hadirin yang berbahagia.
Akhirnya saya berharap semoga acara serah terima arsip statis pada hari ini
menjadi momentum yang sangat berharga, baik bagi BAWASLU dan DKPP
maupun

bagi

ANRI.

Sekali

lagi

atas

nama

pimpinan

ANRI

saya

menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr.
Muhammad, S. IP. Msi, Bapak Gunawan Suswantoro dan hadirin semua yang
telah mendukung acara pada hari ini. Akhirnya perkenankanlah kami
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya Serat
Terima Arsip Statis BAWASLU dan DKPP ini. Kami mohon maaf yang
sebesar-besarnya apabila ada kekurangannya.
Sekian. Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

Mustari Irawan
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