SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SOSIALISASI PENGELOLAAN ARSIP ORMAS ORPOL
Di HOTEL AMAROOSSA, JAKARTA
8 JUNI 2015
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
1. Pejabat Eselon I di Lingkungan ANRI;
2. Pejabat Eselon II di Lingkungan ANRI;
3. Para Peserta Sosialisasi Pengelolan Arsip Ormas Orpol serta
hadirin yang berbahagia.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Suatu kebahagiaan bagi kita bersama pada hari ini, Senin,
tanggal 8 Juni 2015, kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini untuk
mengikuti acara yang sangat penting, yakni Sosialisasi Pengelolaan Arsip
Ormas Orpol.
Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Kepala Arsip
Nasional RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada semua peserta atas kehadirannya dalam
acara sosialisasi ini.

Peserta Sosialisasi yang saya hormati
Forum sosialisasi ini saya pandang sebagai media yang strategis
untuk meningkatkan arti penting bidang kearsipan secara lebih luas.
Pada era reformasi birokrasi ini, ketertiban dalam pengelolaan arsip
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dapat menjadi salah satu pendukung pokok dalam mewujudkan
akuntabilitas kinerja Organisasi Masyarakat dan Organisasi Partai Politik
serta Pemerintah, sekaligus menjadi salah satu solusi utama dalam
penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan aset tanah dan
bangunan,

aset

strategis

lainnya,

batas

wilayah,

persoalan

kependudukan, dan sebagainya. Hal tersebut dimungkinkan karena
arsip merupakan alat bukti sah dalam kedudukan hukum yang mutlak
dan tidak terbantahkan.
Tentu saja dukungan positif dan manfaat berharga tersebut hanya
dapat terwujud melalui penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan
kaidah kearsipan sehingga dapat dicapai kondisi pengelolaan arsip yang
handal dan terpercaya. Oleh karena itu, saya mohon kepada Bapak/Ibu
dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai
dengan kaidah kearsipan melalui berbagai kebijakan yang proaktif dan
progesif.

Hadirin dan Undangan yang saya hormati dan saya banggakan
Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi ini tentunya
tidak hanya sebatas pemahaman saja, melainkan lebih jauh dari itu
yakni dapat mengimplementasikannya dalam organisasi masing2 baik
ormas maupun orpol, sehingga besar harapan kami setelah selesainya
kegiatan ini, bapak/ibu sekalian sudilah kiranya untuk dapat melanjutkan
Sosialisasi

pengelolaan

kearsipan

ini

ke

berbagai

forum

dan

kesempatan. Kepada pemangku kebijakan dan pimpinan organisasi
kiranya dapat mengimplementasikan Pengelolaan Kearsipan ormas
orpol ini di lingkungan organisasi masing2, sebagai landasan dan peran
melaksanakan Undang-undang Kearsipan No 43 tahun 2009 dan
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PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah sebagai
Pelaksana Undang-Undang tentang Kearsipan ini di lingkup organisasi
masyarakat dan organisasi partai politik.

Para Peserta Sosialisasi yang berbahagia
Akhirnya saya menyampaikan selamat mengikuti acara sosialisasi,
semoga wawasan dan pemahaman bapak/ibu terhadap Pengelolaan arsip
Ormas dan Orpol serta Peraturan peraturan kearsipan dapat meningkat dan
dapat menerapkannya di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugas
dan tanggungjawabnya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
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