ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ampera Raya No.7, Jakarta 12560, Telp.021-7805851, Fax.021-7810280,7805812
http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

SIARAN PERS
Nomor: HM.00/ 5 / 2020
Jakarta, 18 Mei 2020
tentang

Pada Hari Kearsipan, Presiden ICA David Fricker Sampaikan Beberapa
Pesan bagi Komuntas Kearsipan di Indonesia
Jakarta (18/5) – Genap 49 tahun, komunitas kearsipan di Indonesia memperingati
Hari Kearsipan Nasional. Tahun 2020 ini, peringatan Hari Kearsipan Nasional digelar
secara daring di tengah kondisi pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).
Merespons hal ini, President of International Council of Archives (ICA) yang juga
sekaligus Director General of National Archives of Australia David Fricker
menyampaikan beberapa pesan bagi komunitas kearsipan di Indonesia. Fricker
menyampaikan pesannya melalui rekaman audiovisual dan turut ditayangkan secara
daring dalam rangkaian cara peringatan Hari Kearsipan ke-49.
Menurut Fricker, kondisi pandemi COVID-19 mendorong berbagai usaha dan kerja
keras yang tengah dilakukan untuk mempertahankan kemanusiaan terhadap COVID19. Kondisi ini juga turut berdampak ini kepada komunitas kearsipan. ”Lembaga
Kearsipan memiliki kewajiban mendalam untuk melakukan hal-hal yang dapat
membantu bangsa dan komunitas kita dan mempercepat perjalanan menuju
pemulihan. Pertama, sebagai lembaga memori, kita harus memastikan bahwa arsip
kemanusiaan dan pengetahuan pandemi pada masa sebelumnya dapat ditemukan
dan tersedia bagi banyak orang, khusunya bagi pihak-pihak yang ditugaskan atau
memiliki keterkaitan untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Jadi, mari pastikan
khazanah arsip kita terbuka dan tersedia untuk mereka. Dan tentu saja, kita di sektor
kearsipan tidak hanya bekerja di masa lalu. Bahkan selalu, tugas kita yang paling
penting adalah merencanakan masa depan,” pesan Fricker.
Lebih lanjut pimpinan tertinggi di ICA ini pun menyampaikan bahwa Lembaga
Kearsipan harus memastikan memori kolektif umat manusia diteruskan dari generasi
sekarani ke generasi berikutnya. “Jadi, kita memiliki tugas untuk memastikan bahwa
pelajaran yang dipelajari di seluruh dunia saat ini akan dilestarikan dan akan tersedia
untuk masa depan. Ketika pandemi berikutnya muncul, kita semua akan lebih siap
untuk melakukannya. Dalam beberapa minggu terakhir, ICA telah bekerja sama
dengan IFLA, UNESCO, dan organisasi lainnya untuk menghasilkan dua pernyataan
penting yang menyoroti peran warisan dokumenter dalam menanggapi pandemi serta
pentingnya mendokumentasikan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang
sekarang diambil, kemudian melestarikannya sebagai sumber pengetahuan untuk
masa depan. Kedua pernyataan ini tersedia melalui website ICA dan UNESCO dalam
judul: Pertama, Mengubah Ancaman COVID-19 Menjadi Peluang untuk Dukungan
yang Lebih Besar terhadap Warisan Dokumenter. Kedua, COVID-19: Kewajiban untuk
Mendokumentasikan Tidak Berhenti dalam Krisis,” jelas Fricker. Menutup pidatonya,
Fricker pun berpesan bahwa kondisi ini pun menjadi saat yang tepat bagi sumber
daya manusia kearsipan di Indonesia untuk mengabdikan diri untuk memberikan
layanan yang lebih baik kepada pemerintah dan publik.
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Selain Fricker, mitra kearsipan Internasional lain seperti Kepala Arsip Nasional
Jepang Takeo Katoh, Deputy Librarian and Archivist of Canada Normand Charbennau,
Cabinet Secretary of Minister’smCouncil of Palestine Shadia Daragmeh, Ketua
Pengarah Arkib Negara Malaysia Datuk Azemi Bin Abdul Aziz, Director Archives
Yugoslavia for the Republic of Serbia Milan Terzic, Director National Archives of the
Netherlands Marens Engelhard, President of National Archives of Korea So-Yeon Lee,
dan Secretary General of SEAPAVAA Sanchai Chotirosseranee, juga turut
menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi terhadap komunitas kearsipan di
Indonesia. Adapun rekaman audiovisual Presiden ICA dan mitra kearsipan
internasional lainnya dapat diakses secara daring melalui saluran Youtube Arsip
Nasional RI. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan bagian dari anggota
aktif ICA yang berada pada kategori A, bersama dengan ***
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