SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA
PADA ACARA PENYERAHAN ARSIP CITRA DAERAH KABUPATEN SUBANG
TANGGAL 5 APRIL 2015

Yang saya hormati, Bapak Bupati Subang, H. Ojang Sohandi, S.STP., MSi
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang
Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Kepala SKPD Kabupaten Subang
Para hadirin yang berbahagia
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Selamat siang dan salam sejarahtera bagi kita semua

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari yang
cerah dan suasana yang berbahagia ini Minggu, 5 April 2015 kita dapat berkumpul di
sini untuk melaksanakan penyerahan Arsip Citra Daerah Kabupaten Subang. Kami
merasa penyerahan Arsip Citra Daerah Kabupatan Subang ini sangat istimewa,
karena bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Subang yang ke-67 dan dihadiri oleh
Bapak Bupati dan seluruh SKPD Kabupaten Subang. Kami mengucapkan selamat
atas hari jadinya ini. Semoga Kabupaten Subang bertambah jaya, makmur dan
sejahtera.

Bapak Bupati Subang yang kami hormati dan para hadirin sekalian
Perlu kami informasikan, Program Citra Daerah ini pada dasarnya merupakan upaya
mengungkapkan kembali memori kolektif daerah yang terekam dalam arsip.
Program Citra Daerah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap nilai-nilai budaya yang berkembang di lingkungannya, memupuk
kebanggaan dan rasa cinta terhadap tanah air, menghargai keberagaman,
membangun solidaritas, memupuk rasa persatuan dan memperkokoh kesatuan
bangsa, sekaligus mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
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Materi Citra Daerah disusun berdasarkan arsip baik dalam bentuk teks, peta,
maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra Daerah merupakan rumusan dari
kearifan lokal yang dimiliki sebuah daerah. Citra Daerah merupakan satu kesatuan
informasi yang menggambarkan dinamika kolektif sebuah daerah. Sebuah dinamika
kolektif yang terbentuk di atas kesadaran sejarah yang dialami bersama. Kesadaran
sejarah ini diharapkam dapat menjadi landasan moral yang kokoh untuk pijakan
melompat ke masa depan yang lebih baik. Kesadaran sejarah ini merupakan modal
dasar yang kokoh dalam memperkuat pengembangan Otonomi Daerah. Daerah
yang kuat dan berkarakter menjadi prasyarat tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Bapak Bupati Subang dan para hadirin yang kami hormati
Kami memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Subang yang telah
menerima dengan baik Arsip Citra Daerah Kabupayen Subang. Semoga saja
penyerahan Arsip Citra Daerah ini dapat memupuk kerjasama yang baik antara
Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Kabupaten Subang pada program dan
kegiatan kearsipan yang lainnya.
Kami berharap dengan adanya penyerahan Arsip Citra Daerah ini merupakan
perwujudan terselamatkan dan terlestarikannya arsip sebagai memory collective
bangsa, yang tetap menampilkan jati diri bangsa yang utuh, dan pada akhirnya
dapat memperkokoh ketahanan budaya (culture resilliance) khususnya dan
meningkatkan ketahanan nasional (national resilliance) pada umumnya. Sekai lagi
kami mengucapkan selamat atas hari jadinya Kabupaten Subang yang ke-67.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Subang, 2 April 2015
Kepala,

Mustari Irawan
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