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Yang

terhormat,

Bapak

H.

Lis

Darmansyah,

SH,

Walikota

Tanjungpinang
Yang kami hormati Bapak H. Syahrul, S.Pd, Wakil Walikota
Tanjungpinang
Yang kami hormati Bapak Drs. Riono, M.Si, Sekretaris Daerah Kota
Tanjungpinang
Yang

kami

hormati

Bapak

Suparno,

Ketua

DPRD

Kota

Tanjungpinang
Yang kami hormati Para Anggota DPRD Kota Tanjungpinang
Yang kami hormati Para Kepala SKPD di Lingkungan Kota
Tanjungpinang

Para hadirin dan tamu undangan 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
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Rabu, 2 Desember 2015 kita dapat berkumpul di sini untuk
melaksanakan

penyerahan

Arsip

Citra

Daerah

Kota

Pangkalpinang dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
kepada

Pemerintah

Kota

Tanjungpinang.

Kami

merasa

penyerahan Arsip Citra Daerah Kota Pangkalpinang ini sangat
istimewa, karena akan langsung diserhkan kepada Bapak
Walikota

dan

disaksikan

oleh

seluruh

Muspida

Kota

Pangkalpinang beserta seluruh jajarannya. Hal ini menandakan
bahwa

pimpinan

daerah

Kota

Pangkalpinang

memiliki

kepedulian serta perhatian yang besar terhadap bidang
kearsipan, karena sesungguhnya arsip merupakan tulang
punggung

manajemen

pemerintahan

dan

pembangunan

memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Bapak Walikota yang kami hormati serta para hadirin yang
berbahagia,
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,
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sekaligus mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Citra Daerah adalah rumusan dari kearifan lokal yang
dimiliki sebuah daerah dan 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

diharapkan 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 Walikota yang kami hormati serta para hadirin yang
berbahagia,
Perlu kami sampaikan bahwa khazanah kearsipan mengenai
Kota Pangkalpinang banyak tersimpan di Arsip Nasional
Republik Indonesia (ANRI), baik menyangkut adat istiadat ,
kebudayaan, kehidupan politik, kunjungan kenegaraan, baik
dalam negeri maupun luar negeri, dan arsip yang mereflesikan
keindahan seni dan Budaya Kota Pangkalpinang. Dalam
rangka penguatan otonomi daerah, arsip tersebut perlu
diinformasikan

kembali

kepada

masyarakat

Kota

Pangkalpinang sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa,
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sekaligus memberikan akses arsip kepada publik untuk
kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu
pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Citra Daerah Kota Pangkalpinang ini diterbitkan dengan
dukungan data yang terkandung dalam arsip baik dalam bentuk
teks, peta, maupun foto mengenai sebuah daerah. Citra
Daerah merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut berperan,
memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa
dari masa ke masa. Khazanah arsip tersebut memberikan
informasi yang akurat dan obyektif mengenai perjalanan
sebuah daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan
bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI).

Bapak Walikota yang kami hormati serta para hadirin yang
berbahagia,
Saya berharap Program Citra Daerah ini dapat dijadikan
landasan kuat dalam membangun diorama sejarah bangsa.
Oleh karena dengan dibangunnya Diorama sejarah bangsa ini
akan tercipta memori kolektif bangsa. Selain itu, pembangunan
Diorama ini dapat memupuk semangat persatuan dan kesatuan
bangsa serta meningkatkan kecintaan bangsa terhadap Tanah
Air. Melalui Diorama ini, tentunya akan terjadi kesinambungan
antara peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah
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lainnya. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada penambahan
pengetahuan bagi para peneliti, dosen, guru, mahasiswa,
pelajar dan masyarakat umum.
Pada gilirannnya Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa ini
diharapkan

dapat

memperkokoh

memupuk

Nation

and

rasa

cinta

Character

tanah
Building

air

dan

Bangsa

Indonesia yang pada gilirannya akan tercipta hari depan yang
tenteram,

damai

dan

sejahtera.

Kesempatan

ini

juga

dimaksudkan dapat memberikan pelajaran bagi generasi kini
dan mendatang, agar dapat memetik nilai-nilai keteladanan dan
patriotisme sehingga akan tercipta semangat baru mengenai
nasionalisme

yang

akhir-akhir

ini

dirasakan

mengalami

penurunan.

Bapak Walikota yang kami hormati serta para hadirin yang
berbahagia,
Sekali lagi kami atas nama pimpinan ANRI memberikan
apresiasi

setinggi-tingginya

kepada

Bapak

Walikota

Pangkalpinang yang telah menerima dengan baik Arsip Citra
Daerah Kota Pangkalpinang. Semoga saja penyerahan Arsip
Citra Daerah ini dapat memupuk kerjasama yang baik antara
Arsip Nasional Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota
Pangkalpinang pada program dan kegiatan kearsipan yang
lainnya.
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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. Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pangkalpinang, 2 Desember 2015
Kepala,

Dr. Mustari Irawan, MPA
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