SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA
PADA ACARA PEMBUKAAN
PEMILIHAN ARSIPARIS TELADAN TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2016
HOTEL REDTOP - JAKARTA, 15 AGUSTUS 2016
Para Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia yang saya hormati dan saya
banggakan;
Para Dewan Juri pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat
Nasional Tahun 2016 yang saya hormati dan saya
banggakan;
Peserta pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional
Tahun 2016 yang saya banggakan;
Serta para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.
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. Suatu kebahagiaan bagi kita bersama pada
siang hari yang cerah ini Senin, 15 Agustus 2016 kita dapat
berkumpul bersama di ruangan ini untuk mengikuti acara yang
sangat

penting

dan

bermakna

yakni

acara “Pemilihan

Arsiparis Teladan Tingkat Nasional Tahun 2016” Acara ini
sangat spesial karena diselenggarakan sebagai bagain dari
rangkaian acara peringatan HUT ke-71 Kemerdekaan Republik
Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya merasa
bangga dan bahagia dapat bertatap muka dengan para
Arsiparis Teladan yang telah terseleksi baik si instansinya
ataupun daerahnya masing-masing.
Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia
Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa
keberadaan Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak
terlepas dari Manajemen Aparatur Sipil Negara. Adapun tujuan
dari Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah untuk
menjamin

penyelenggaraan

tugas

pemerintahan

dan

pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna,
sehingga diperlukan Aparatur Sipil Negara yang profesional,
bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang

dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem
karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, merupakan tonggak
dimulainya sistem penilaian kerja Jabatan Fungsional Arsiparis
menggunakan

Sasaran

Kerja

Pegawai

yang

kemudian

dikonversikan ke dalam angka kredit, diharapkan Arsiparis
lebih

bersemangat

pekerjannya,

baik

pengelolaan

arsip

dan

profesional

dalam
statis,

dalam

pengelolaan
pembinaan

menekuni

arsip

dinamis,

kearsipan

ataupun

pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi. Dengan
demikian diharapkan informasi publik yang berasal dari arsip
dapat didayagunakan untuk kepentingan pemerintahan dan
pembangunan serta dapat disajikan sebagai memori kolektif
dan jati diri bangsa, untuk kepentingan pertanggungjawaban
nasional,

ilmu

pengetahuan

dan

sejarah

kehidupan

kebangsaan dan kenegaraan serta menumbuhkan karakter
bangsa

dalam

meningkatkan

rasa

cinta

kebangsaan

(nasionalisme).
Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia
Tuntutan akan Arsiparis yang profesional adalah tujuan dari
Manajemen Aparatur Sipil Negara. Sehingga keberadaan
Arsiparis harus selalu dikembangkan, baik melalui peningkatan
kemampuan,

motivasi

dan

kesempatan.

Peningkatan

kemampuan dapat dilakukan melalui berbagai cara, di
antaranya diklat, seminar, workshop lokakarya. Motivasi
Arsiparis dapat dibangun melalui promosi, penganugerahan
dan apresiasi dalam bentuk lain. Kesempatan senantiasa akan
diberikan

kepada

Arsiparis

yang

memiliki

kemampuan,

motivasi, dan kinerja yang tinggi. Pemilihan Arsiparis Teladan
Tingkat nasional ini adalah salah satu bentuk motivasi dan
apresiasi terhadap Arsiparis yang berprestasi dan dapat
menjadi teladan dalam dunia kearsipan bagi kemajuan instansi,
masyarakat, bangsa dan negara.
Selain itu, bertepatan dengan momentum peringatan ke-71
kemerdekaan RI, saya juga mengajak Bapak/Ibu komunitas
kearsipan Indonesia, khususnya yang hadir di sini untuk mari
terus bersinergi, melakukan aksi kerja nyata untuk Indonesia
sebagai bakti kita kepada negara dan bangsa dengan
menunjukan

kinerja

SDM

kearsipan

yang

handal

dan

profesional. Semoga semangat Bapak/Ibu dalam membangun
bidang kearsipan dapat memberikan karya nyata dalam
pembangunan

Indonesia.Teruslah

berprestasi,

teruslah

menjadi contoh, teruslah berbuat yang terbaik bagi bangsa dan
negara tercinta, karena semuanya itu sesungguhnya juga
ibadah bagi kita. Saya kembali berharap, semoga kearsipan
akan terus memainkan peran pentingnya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mari tingkatkan
terus kemampuan diri kita masing-masing agar sumber daya

manusia kearsipan semakin berkualitas dalam pengetahuan
dan wawasan.
Bapak/Ibu serta para hadirin yang berbahagia
Akhirnya saya berharap semoga acara “Pemilihan Arsiparis
Teladan Tingkat Nasional Tahun 2016” ini berjalan dengan
lancar, berkesan, dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya
dalam upaya peningkatan kualitas SDM Kearsipan . Sekali lagi
secara pribadi

dan atas nama ANRI saya menyampaikan

apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para Dewan Juri dan
Panitia Pelaksana atas terselenggaranya acara ini dan kepada
para Peserta saya mengucapkan selamat berkompetisi kepada
Saudara-saudara dalam pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat
Nasional tahun 2016, semoga saudara menjadi pejabat
fungsional arsiparis yang handal dan profesional yang mampu
mengedepankan

kinerja

dan

profesionalitas

di

bidang

kearsipan.
Dan atas berkat rahmat dan ijin Allah SWT serta perkenan para
hadirin, dengan mengucap BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
acara “Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Nasional Tahun
2016” secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warohmatullaahi wabarakaatuh.
Jakarta, 15 Agustus 2016
Kepala,

Dr. Mustari Irawan, M.PA

