SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMBUKAAN HARI KEARSIPAN KE- 45
JAKARTA, 29 APRIL 2015

Yang Kami hormati, Para Pejabat Struktural di Lingkungan
Arsip Nasional Republik Indonesia;
Yang Kami Banggakan, Seluruh Pegawai dan Keluarga
Besar Arsip Nasional Republik Indonesia;
Serta para hadirin dan tamu undangan 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 pada pagi hari yang cerah ini
Jumat, 29 April 2016, kita masih diberi kesempatan, kekuatan,
dan Insya Allah kesehatan sehingga kita bisa berkumpul
bersama di Kantor kita tercinta ini dalam rangka mengikuti

acara pembukaan Hari Kearsipan ke-45 Tahun 2015. Saya
juga

mengajak

kepada

seluruh

hadirin

untuk

sejenak

menenangkan hati dan pikiran kita, sekaligus bersama-sama
merenungkan betapa nikmat Tuhan Yang Maha Esa sungguh
nyata hadir di dalam diri dan lingkungan kita. Betapa nikmatnya
sebuah kesehatan, betapa hangatnya sebuah kebersamaan
sehingga kita bisa melanjutkan karya, tugas dan pengabdian
kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Bapak/Ibu serta seluruh pegawai yang kami cintai
Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada
seluruh jajaran panitia Hari Kearsipan yang telah berupaya
mempersiapkan rangkaian kegiatan hari kearsipan tahun 2016
ini. Perlu diketahui bahwa tahun ini merupakan tahun ketiga
perayaan Hari Kearsipan diselenggarakan oleh kepanitian non
struktural.

Regenerasi

kepanitiaan

kali

ini

semata-mata

ditujukan agar terjadi transformasi pengalaman dari yang tua
kepada yang muda. Terpenting dari pada itu, terjadinya
perpindahan

nilai-nilai

positif

lintas

generasi.

Proses

pembaharuan ini, secara filosofis, akan menjamin keberadaan
dan keberlangsungan kita sebagai sebuah lembaga. Paralel
dengan itu semua, saya optimis bahwa sinergi antara yang tua
dengan generasi muda bukan hanya terjadi dalam hal
kepanitiaan Hari Kearsipan saja, melainkan bisa direfleksikan

dalam urusan-urusan lain dalam kelembagaan ini dengan
semangat nilai-nilai organisasi yang telah kita miliki.

Bapak/Ibu serta seluruh pegawai yang kami cintai
Hari Kearsipan bukanlah hari yang lahir begitu saja, melainkan
hari yang lahir melalui serangkaian pemikiran dan perenungan
yang mendalam. Berangkat dari kenyataan bahwa kearsipan
belum

mendapat

bermasyarakat,

tempat

berbangsa,

yang
dan

layak

dalam

bernegara,

kehidupan
maka

para

pendahulu kita di lembaga ini menjadikan kenyataan itu
sebagai salah satu fokus perjuangan. Semangat dan nilai-nilai
perjuangan ini lah yang kemudian mereka lembagakan dalam
bentuk Hari Kearsipan. Hari Kearsipan yang kita peringati
setiap tanggal 18 Mei diambil dari penetapan UU Nomor 7
Tahun 1971 Tentang Pokok-Pokok Kearsipan yang disahkan
pada 18 Mei 1971. Dengan demikian, jelaslah bahwa Hari
Kearsipan diciptakan untuk menjaga ritme dan keberlanjutan
semangat

kita

dalam

membesarkan

kearsipan.

Dengan

semangat tersebut maka pada tahun 2016 ini tema Hari
Kearsipan yang ke 45 kita tetapkan yaitu “Tertib Arsip
Menjaga Memori Kita”.

Bapak/Ibu serta seluruh pegawai yang kami cintai
Tertib

Arsip

Menjaga

Memori

Kita

merupakan

suatu

penyadaran bagi kita semua bahwa pentingnya pengelolaan
arsip, karena saat ini arsip sangat berkaitan dengan segala
aspek kehidupan baik kehidupan pribadi, bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. ANRI sebagai Lembaga Kearsipan
Nasional akan terus berupaya kesadaran masyarakat tentang
pentingnya arsip dan kegiatan perlindungan dan penyelamatan
arsip yang bernilai guna kesejarahan. Melalui peringatan
Kearsipan,

diharapkan

seluruh

jajaran

pegawai

ANRI

memperoleh kembali spirit dan tambahan energi yang dapat
meningkatkan peran aktif dan kontribusinya secara nyata
dalam upaya mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan.

Bapak/Ibu serta para hadirin yang kami hormati,
Saya kembali berharap, semoga kearsipan akan terus
memainkan peran pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Khusus kepada Arsip Nasional,
saya berharap semoga bisa menjadi lembaga kearsipan
nasional

sesuai

dengan

yang

diharapkan

dalam

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
yang mana telah disematkan kepada kita serangkaian tugas
dan tanggungjawab penyelenggaraan kearsipan nasional. Mari

tingkatkan terus kemampuan diri kita masing-masing agar
sumber daya manusia kearsipan semakin berkualitas dalam
pengetahuan dan wawasan. Kita tingkatkan pula nilai-nilai
Arsip Nasional, yaitu integritas, profesional, visioner, sinergi,
dan akuntabel. Hal-hal tersebut akan mengantarkan Arsip
Nasional dan lembaga kearsipan daerah sebagai lembaga
yang maju. Maju terus kearsipan Indonesia. Selamat Hari
Kearsipan!

Bapak/Ibu serta para hadirin yang kami hormati,
Rangkaian hari kearsipan ke-45 akan dimulai dari hari ini, dan
Puncak Hari Kearsipan akan dilaksanakan Upacara Bendera
pada tanggal 18 Mei 2015 disertai rangkaian kegiatan lainnya.
Diharapakan seluruh pegawai untuk dapat menghadirinya.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rangkaian
Kegiatan Hari Kearsipan ke 45 secara resmi saya buka.
Selamat Memperingati Hari Kearsipan ke-45 dan selamat
mengikuti setiap rangkaian kegiatannya dengan baik serta
penuh semangat.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Jakarta, 29 April 2016
Kepala,

Dr.
Irawan, MPA

Mustari

